
 

E/F GlostrupHøj II 
Beboer information. 

 

ALTAN - Beklædning 
 

Der er nu en mulighed for at tilmelde sig et ”fælles indkøb” af nyt altan beklædnings stof 
for de beboere, der ønsker at opsætte et sådant. 

Afhængig af hvor mange, der tilmelder sig kan der måske opnås en mængde rabat på 
købet hos leverandøren. 

Man kan selvfølgelig bestille efterfølgende hos leverandøren, men uden rabat. 
 Pris niveau vil være ca. Kr. 900,- op til Kr. 1.500,- lidt afhængig af længden på dugen 

(lejligheds typen) og eventuelle individuelle ønsker. 
Beboere afregner selv med leverandøren og eventuelt tillæg for opsætning.  

 
Stoffet er en af de bedste udendørs kvaliteter der fås på markedet, med de bedste UV, 

vand og smuds afvisende egenskaber ligesom de næsten ikke falmer over tid. 
Dugen er, som standard forstærket rundt i kanten og monteret med rustfrie sejl ringe 

for nem montage med strips eller standard blød tørresnor. 
 

Et lille udvalg af vore mest kyndige kvindelige modebeviste beboere har nøje udvalgt 4 
designs, der kan give en flot helhed i facaden uden alt for store forskelle når de ses på 

afstand. Dugen er valgt i lysere nistret pastel farve, som ikke tager alt for meget af 
dagslys-indfaldet, har en god diffus dagslys gennem gang og matcher vores øvrige facade 

farver - de gule mursten, brune vinduer, det galvaniserede altan gelænder samt de 
nyrenoverede hvide brystnings flader. 

 
Prøver af stoffet/dugen vil 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. 
 

De beboere som ønsker at deltage i ”fælles indkøbet” bedes tilkendegive dette, enten ved 
at sende en e-mail til: info@glostruphoej2.dk – eller putte en seddel ind ad 

brevsprækken på foreningskontoret i kælderen med navn, adresse og telefon nummer 
(evt. træffe tid), samt ønsket bestillings nummer på stoffet.  

 

 Bestilling afleveres senest søndag 19/5 
 

Links til stof prøve: 
 
http://www.dickson-constant.com/en/EN/4/fabric-cloth/197/6319-nuages 

 

http://www.dickson-constant.com/en/EN/4/fabric-cloth/198/7972-perle 

 

http://www.dickson-constant.com/en/EN/4/fabric-cloth/1532/u189-beige-chine 

 

http://www.dickson-constant.com/en/EN/4/fabric-cloth/958/8904-lin 
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Altanstof fælles indkøb 
 
 

Jeg/vi ønsker at deltage i altanstof fælles indkøb: 
 
Navn:__________________________________________________________ 
 
Adr.:___________________________________________Lejl. Nr.________ 
 
Tlf.:___________________________Træffetid:________________________ 
 
Bestillings nummer stof:___________________________________________ 
 
 

Altanstof fælles indkøb 
 
 

Jeg/vi ønsker at deltage i altanstof fælles indkøb: 
 
Navn:__________________________________________________________ 
 
Adr.:___________________________________________Lejl. Nr.________ 
 
Tlf.:___________________________Træffetid:________________________ 
 
Bestillings nummer stof:___________________________________________ 
 
 

Altanstof fælles indkøb 
 
 

Jeg/vi ønsker at deltage i altanstof fælles indkøb: 
 
Navn:__________________________________________________________ 
 
Adr.:___________________________________________Lejl. Nr.________ 
 
Tlf.:___________________________Træffetid:________________________ 
 
Bestillings nummer stof:___________________________________________ 
 


