
 

 OFFERT nr  2-19112700 Rev A

  

Brf Vanja  Er ref Linus Höglind 

1140000 FE 787    

  Vår ref Stefan Gladh 

838 74 Frösön  Datum 2019-12-12 

    

  Objekt Brf Vanja 

 

 

BALKONGINGLASNINGAR HOGSTAD FABER 
 

  Ett unikt ramfritt vikglassystem där varje lucka kan öppnas 

separat utan att behöva skjutas till speciellt öppningsläge. 

 

Stomme: Stomme av strängpressade aluminiumprofiler. 

Profilerna utförs pulverlackerade i kulör Anodic Nature. 

 

Luckor: Glasning med 6 mm härdat klarglas. 

Fönsterluckorna kan öppnas utan att skjutas till öppningsläge 

vilket underlättar fönsterputsning. 

Vädringsbeslag och avtagbar vinterlist monteras på varje 

fönsterlucka. 

Vinterlist omfattas inte av garantiåtaganden. 

 Indelning enligt vår standard. 

 

Tätning: E30-tätning mot ovanliggande balkongplatta ingår. 

 

Takanslutning Förutsätter vårt nedan offererade tak med Haironville paneler, 

(isolerat) på översta plan Hus 31 samt 42  

Tillträde: Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage. 

 

Reservation: Balkonger som har en tegelpelare ansluts inglasningen mot 

pelaren. 

Pris inkl moms Hus 31  

700 x 2000 x 700 mm                                               29.500:- 

Hus 33 & 35 samt 44 & 46 

1300 + 3600 mm                                                       38.200:- 

3600 mm                                                                   24.900:- 

Hus 42                          

500 + 2000 + 500 mm                                               26.500:- 

1200 + 2700 + 1200 mm                                           31.100:- 
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               ISOLERADE BALKONGTAK  
               Typ Haironville 

Utförande: Upplag för tak utföres med VFZstålstomme. 

Takstomme utföres av element bestående av ett övre ytskikt med 

profilerad, lackerad stålplåt i standardkulör samt ett under 

ytskikt av tunn-profilerad, ljuslackerad stålplåt och en kärna av 

högkvalitativ isolering i form av freonfri polyuretan. 

 I bakkant monteras ståndskiva mot fasad. 

Taken förses med vindskivor. 

 Gavelspetsar utförs av plåt lika räcken. 

 

Övrigt: Snörasskydd av vikt, lackerad aluminiumplåt ingår. 

Hängränna ingår ej. 

Nya stuprör ingår ej. 

Pris inkl. 

moms 

Hus 31                                                                 56.000:-/st 

Hus 42      

500 x 2000 mm                                                   56.000:-/st        

1200 x 2700 mm                                                 65.000:-/st   

                                                  

Vi förutsätter minst 5st tak beställs/monteras i samband med att 

inglasningar utförs till respektive balkong. 

 

Tak Samtliga 18st tak beställs vid ett gemensamt avrop           45.000:-/st 

Tillträde: Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage. 

 

 

 PÅBYGGNADSSKÄRMAR HOGSTAD 
 

Stomme: Stomme av strängpressade aluminiumprofiler. 

Profilerna utföres naturanodiserade Kapytor obehandlade. 

 

Beklädnad: Beklädnad med klarglas i ramprofil.. 

 

Format: Bredd x höjd 1000 x 700 mm. 

Monteras i höjd med beklädnad på balkongräckets mellan-

liggare. 

 

Pris inkl. 

moms 

Inkl montage                                                              5.745:-/st 

 

Tillträde: Tillträde genom lägenhet erfordras vid montage. 

 
 Beställning:   

Beställningslista ska vara oss tillhanda senast överenskommet 

datum. 

Beställningar som inkommer efter detta kan komma att betraktas 

som ny beställning till ordinarie pris. 

 
Visor Plizzé: Solskyddsgardin inkl. montage                               1380:-/lucka 
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 En ställkostnad om 34.800:- tillkommer på varje leverans 

och montageomgång. Denna kostnad delas mellan antalet 

inglasningar/tak/påbyggnadskärmar som genomförs vid ett 

och samma tillfälle. 

 

 Offerten baseras på plattor med mått: enligt ovan.. 

 

 
 

Lev.villkor: DAP, fritt levererat, ABT-U07 i 1st leverans- och 

montageomgång. 

 

Vi förutsätter att transport till arbetsplatsen kan ske med lastbil 

inklusive släp. 

Lev.tid: Leveransstart ca 15 arbetsveckor efter avrop.  

Reservation för mellanliggande försäljning. 

 

Bet. villkor: 30 dagar från fakturadatum, löpande. (Ev. dröjsmålsränta 

debiteras med 8% över gällande referensränta.) 

 

Förutsättning: Vi har Brf Vanja som kund och fakturerar Er, ej till 

privatpersoner/brf innehavare. 

Säkerhet: Ni ställer, av oss, godtagbar betalningssäkerhet för vårt 

åtagande. 

 

Säkerhet till Er för vårt åtagande kan lämnas utan kostnad i form 

av Moderbolagsgaranti utställd av Weland AB, Smålandsstenar. 

Annan säkerhet såsom bankgaranti etc. kan lämnas mot 

tilläggskostnad. 

 

Index: Fast pris utan indexreglering. 

 

Mått: Måttagning utförs av oss och ska kunna tas minst 12 

arbetsveckor innan montagestart.  

Tillträde genom lägenhet förutsätts och balkongplattorna ska 

vara avstädade. 

Eventuell skyddsmatta ska friläggas vid infästningar inför 

måttning. 

Vi förutsätter att eventuella skyddsräckens utformning ej utgör 

hinder för vår måttning. 

 

Garanti: 5 år från godkänd slutbesiktning. 

 

Lyfthjälp: Vi tillhandahåller lyfthjälp anpassad för vårt montage och 

förutsätter 

Framkomlighet och utrymme för detta framför balkongtorn. 

Ev. lyft över hustak eller från långa avstånd ingår ej. 

 

Återställning av mark ingår ej. 



Offert nr 2-19112700 Rev A  sid 4 

Uppställning: Uppställningsplats för vårt material erfordras i anslutning till 

arbetsstället. 

 

Demontering: Demontering av befintliga inglasningar, markiser osv. ingår 

ej. 

Asbest: Eventuell asbest/PCB-sanering ingår ej. 

 

Glasputs: Putsning av glas ingår ej. 

 

Tillstånd:  Eventuella erforderliga tillstånd gällande mark etc. inhämtas av 

Er.  

 

Offerttid: Offerten gäller 1 månad från utskriftsdatum. 

 

Lev.adress: Jönköpingsvägen 31 Helsingborg 

 

 
Bilagor: Teknisk info – Faber inglasning 

Teknisk info – Skärmar 

Ritning/skiss Tak typ F1 

Bild på liknande objekt 

 

 
Med vänlig hälsning 

Hogstad Aluminium AB 

 
Stefan Gladh 

 


