Tilbuds kontrolskema
Produkt/Kvalitet
Trævinduer og døre:
90% Kærnetræ
DVV / DVC
Er der sikkerhedskolber
i facadedøre og vinduer

Plast vinduer og døre:
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Karm dybde
Forstærkning i proﬁlet

Træ-Alu vinduer og døre
Er proﬁlet opbygget som:
Klimaskærm

Ja

Nej

Komposit

Ja

Nej

Er der sikkerheds kolber
i facadedøre og vinduer

Ja

Nej

(Træ ud i karmfals med alu front)

(Komposit i karmfals med alu front)

Hvor mange luftkammer

Hvor mange tætnings lister
Stål

Glasﬁber
Ja

Nej

Er der Hjørneforstærkning i Facadedøre

Ja

Nej

Er der sikkerheds ruller på beslag i
(Pade formet/Krage på ruller)
vinduer og døre

Ja

Nej

Noter

Generelt

Montage

Hvem har ansvar for at målene passer?

Mig

Lev.

Hvor er vinduer/døre produceret henne?
Stemmer antal af vinduer og døre?
Har vinduer og døre samme udseende/antal opluk?
Er det standard farve eller special farve?
Hvilken Karmdybde?

Ja
Ja
Std.

Nej
Nej
Special

Er vinduerne og døre med 2-lags glas eller 3-lags glas?
Har vinduerne og døre samme uw værdi?

2-lag
Ja

3-lag
Nej

Hvis vinduer og døre har sprosser,
påklæbet el. glasdelende sprosser?

Ilagt

Påkl.

Er vinduerne anverfer eller Paskvil Greb?
Er døre inkl. greb og cylinder
(Nøgle el. vrider indvendig)
Er der ventiler i vinduer?
Skal der med leveres afdækning el. koblingsproﬁler
mellem vinduer/døre
(er de inkluderet)
Hvis der er tillægs priser er de inkluderet i samlet pris?

Anv.
Ja
Ja
Ja

Pask.
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Fragt af vinduer?

Ja

Nej

(det er den samlede energi beregning for karm, ramme og glas Ug er kun glasset)

er det så ilagte,

Håndværker

Ved nogle ligger det i prisen af
og andre har det som en post for sig selv.

Hvad indeholder montagen:
Udtagning?

Anbefales at man ikke gør det selv.
Hårdværkere har erfaring og det rette værktøj

Udvendig:
Fugning
Div. afdækninger og materialer inkl.

Glasdel.

Der kan der godt ligge en prisforskel.

vinduer/døre

Ingenting

Er forstærkning tilpasset efter vindues mål

Indvendig:
Ikke inkluderet
Kun fugning/liste
Vinduesbænk (Standart/Speciel)
Lysningspaneler (Ubehandlet/Færdigbehandlet)
Div. afdækninger og er materialer inkl.
Højde tillæg: ( hvis nødvendigt )
Lift/stillads
Ja
Kørsel til montage adr.
Ja

Nej
Nej

Noter

Salg og rådgivning af:
• Salg og rådgivning
• Vinduer og døre
• Udestuer
• Terrasseoverdækning
• Porte
• Service/ reparation
Vi hjælper med alt:
• Salg
• Levering
• Montering

Ring og få et
tilbud fra os!

Kystvej 50
6200 Aabenraa
Telefon: 69 15 37 30
info@j-v-r.dk
www.j-v-r.dk

