
 

E/F GlostrupHøj II 
Beboer information. 

 

ALTAN - Beklædning 
 

Ejerforeningen har nu fra leverandøren modtaget nede stående konkrete tilbud. 
 

Det kan oplyses at der på nuværende tidspunkt har meldt sig 6 lejligheder, som har vist 
interesse for ”fælles indkøb” af nyt altan beklædnings stof. 

Skulle der efter modtagelsen af det konkrete tilbud være flere som ønsker at deltage i 
fælles indkøbet bedes man snarest tilkende dette. 

De beboere som allerede har tilmeldt sig vil blive kontaktet af leverandøren snarest. 
 

Iflg. Behageligt møde med Dem fremsender vi hermed tilbud på opsætning af markiser samt 
altanstykker på ovennævnte adr. 
  
Markisestellet udføres i aluminium og markisedugen er i 100 % Acrylfibre som er lys og 

sol-ægte. 
  
Tilbud.   Store lejligheder: 
  
1 stk Altanstykke a længde ca. 1,35 m højde 65 cm                                                    Kr.  475,- 
  
1 stk Altanstykke a længde ca. 2,35 m højde 85 cm                                                    Kr.  850,- 
  
Tilbud.    Små lejligheder: 
  
1 stk Altanstykke a længde ca. 3,65 m højde 65 cm                                                    Kr.  950,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Montering af  Altanstykker. Pris pr stk                                                                         Kr.  225,- 
  
Ved bestilling af minimum 10 stk Altanstykker, yder vi 10 % rabat på ovennævnte priser. 
  
Tilbud – Altanmarkise: 
  
1 stk Faldarmsmarkise a længde ca. 3,65 m udfald 1,00 m og markisen betjenes manuelt via 
drejestang. 
  
Pris. incl montering                                                                                                     Kr. 9.450,-
                          
Alle priser er incl moms. 
  
Vi håber, De kan gøre brug af vores tilbud. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til 
at kontakte os på ny. 
  
Med venlig hilsen 

CENTRUM MARKISER – Skovlunde – Tlf. 44 94 57 11                                  Maj   2013 

 
Prøver af stoffet/dugen vil stadig kunne beses på opslagstavle i vaskekælder, samt på 
vores hjemmeside via link til leverandøren. På internettet er der 2 billeder for hver 
design – et billede set tæt på og et som beklædningen ser ud på afstand. Man kan 

ligeledes se bestillingsnummeret på de 4 udvalgte designs.  
 


