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ERBJUDANDE SOLSKYDD MÖRKLÄGGNING FÖNSTER PÅ 
BRF FYRVERKAREN 
 

I samband med fönsterbytet har HSB i samråd med PEAB tagit fram bifogat erbjudande till Er. 

Detta erbjudande gäller endast fönster men så småningom kommer även ett erbjudande om 

solskydd till balkong. 

 

Ni beställer via hemsidan som framgår i bifogat erbjudande. 

  

Måtten ni ska ange vid beställning är av persienner är: 

Fönster: bredd = 741mm, höjd = 1043 

Fönsterdörr: bredd 764, höjd = 1896 

(Dessa mått är lika med glasytans mått.) 

 

Koden som framgår av erbjudandet anger ni efter att ni valt persienner för att erhålla rabatten. 

 

Observera att ni som boende ansvarar för montage samt att ni betalar direkt till Elitfönster enligt 

deras anvisningar vid beställning. 

 

Har ni frågor kring alternativen på solskydd och mörkläggningar kontaktar ni Elitfönster. 

 

För övriga frågor kring erbjudandet som ej berör utseende, montage och material är ni välkomna 

att kontakta HSB´s boendesamordnare Angelika Grahovac Zonic,  

tel: 042-199548, angelika.grahovaczonic@hsbnvs.se 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

HSB Nordvästra Skåne 
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HSB Brf Fyrverkaren

Solskydd samt mörkläggning till 
era nya fönster och balkongdörrar
Gör dina fönster kompletta
När solen blänker i skärmen eller när grannen har fri insyn kan det vara skönt att dra för ett sol- eller insynsskydd. I 
sovrummen kan det dessutom vara praktiskt att ha en mörkläggande persienn eller plissé för att inte släppa in ljuset 
på morgonen. Med måttanpassade myggnät till dina fönster och altandörrar är det enkelt att stänga ute insekter, 
men fortfarande få in frisk luft.

Nu får du 25% rabatt på ett helt köp i Elitfönsters webbshop. 

Måttanpassat och välbyggt
Sol-, insynsskydd och mörkläggning är alltid måttanpassade  
till dina fönster. När du har fått hem dina varor monterar du själv 
upp dem och de passar perfekt. Tydliga instruktioner hittar du på 
elitfönster.se.
Elitfönster står för god kvalitet där garantier är en självklarhet för 
ett tryggt köp. På så sätt blir det enkelt och bekymmersfritt för 
dig att komplettera dina fönster med måttanspassade tillbehör. 

butik.elitfönster.se

Använd koden på butik.elitfönster.se
Kan användas till och med april 2022, gäller ej frakten.
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