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ERBJUDANDE TILL MEDLEMMAR I BRF FYRVERKAREN 

 

I samband med fasad-, balkong-, och fönsterprojektet har HSB i samråd med PEAB 

tagit fram bifogat erbjudande. Det är alltså ett erbjudande om privatköp som ni själva 

väljer om ni vill köpa eller ej.  

 

Erbjudandena gäller följande:  

 

Persienner från Elitfönster 

 

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. 

 

Solskydd på inglasningen från Perstorps persienn 

 

Se bifogat i detta utskick, detta erbjudande monteras av entreprenören. Förvald profil är 

silvergrå och väven är grå. Ni kan utöver det välja att få väven i tät eller genomskinligt 

utförande. Styrelsen ber er respektera valet av kulör på väv och profil för att vi skall få 

ett så enhetligt intryck som möjligt.  

  

Frostning av inglasning 

 

Beställs denna frostning kommer den att gå 

ca 800 mm upp från golvet sett, upp till röd 

linje som visas på bilden bredvid. Detta 

erbjudande monteras upp av entreprenören. 
 

 

Vänd sida.. 
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El uttag på balkongen 

 

Erbjudande gäller installation av ett Dubbelt uttag som monteras. I detta erbjudande 

ingår det att entreprenören drar en jordtråd från er El-central vilket krävs för att ha ett 

El-uttag på balkongen.  

 

Priset som anges är endast för dem som beställer detta innan den 10/6, detta eftersom 

Prenad då utför arbetet i samband med montage av armatur på er balkong.  

 

 

 

För övriga frågor kring ovan 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 
 

 

mailto:angelika.grahovaczonic@hsbnvs.se


Erbjudande

I samband med inglasningen av er balkong 
erbjuder vi en solskyddslösning, speciellt avsedd för 
er balkongtyp

I erbjudandet ingår 5st plisségardiner, en per glas. 
Det ingår även en dragstav att manövrera med.
Både övre och undre kanten kan regleras.
Ni väljer alltså hur mycket av glaset som ska täckas 
varje gång.

Profilfärgen är RAL 9006 - silvergrå
Väven är ljusgrå. Ni kan välja mellan tät och 
genomsiktlig.

Pris inklusive installation: 9650kr inkl. moms
Priset gäller under hela 2021

Ring för beställning: 0435-300 00

Eller besök vårt showroom på 
Ådalsvägen 374 i Hyllinge

www.perstorpspersienn.se



Maila din beställning till info@solfilm.se
Telefon 042-16 50 10

Frostade glas ger ett utmärkt insynsskydd och  
ramar in balkongen på ett snyggt sätt.  

Vi hjälper dig med montering av dekorfilm  
Mat Acid-X på 5 nedre glas till ett fast pris.   

Välkommen att kontakta oss idag!

Erbjudande! 
Montagehöjd: 800 mm 
Frostning: Mat Acid-X 
på 5 nedre glas. 
Fast pris inkl. moms 
monterat och klart.

4.875 kr

Frostade glas  
på balkongen!

Till dig som bor i Brf Fyrverkaren  

Erbjudandet gäller t.o.m. 2022-01-31



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.

FYR2021



2021-05-10

Lägenhetsnr:

BALKONG x

Eluttag

Ett dubbelt eluttag monteras på er balkong. Kabel inkl jord dras från elcentral i lgh. 3 070 kr inkl moms
Uttaget monteras under pågående projekt i samband med belysning på balkong. 
Priset gäller endast om tillval görs innan 2021-06-10

ACCEPT

Härmed beställer jag/vi val enl. denna blankett samt godkänner att jag/vi debiteras 3 070 kr inkl moms för dessa val.   
Fakturering kommer att ske från Peab i samband med besiktning av din lägenhet.
Beställningen måste göras av ägaren/ägarna till lägenheten.

Ort och datum x

Lägenhetsnummer

Telenr x

Personnr x

Signatur

x
Blanketten lämnas i Styrelsens brevlåda senast 2021-06-10 x
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Personnr

BRF Fyrverkaren
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