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Tilbud på facademaling indhentet af bestyrelsen for 

Røde Vejrmølle Park 
 

Bestyrelsen har indhentet nedenstående to tilbud på facademaling. Bestyrelsen foreslår, at 

I fx på hver P-plads finder ud af, hvilket af de to tilbud I ønsker at gøre brug af og I finder 

en af jer, der vil være kontaktperson overfor malerfirmaet. Når I ved hvor mange, der vil 

være med i projektet kontakter I malerfirmaet, og laver en individuel aftale mellem firmaet 

og hver enkelt deltager, om hvad I ønsker lavet. Husk at referere til at der kan være andre 

P-pladser, der også har valgt det malerfirma I har valgt, så I får den maksimale rabat 

firmaerne er villige til at give. 

 

Bestyrelsen håber at rigtig mange vil være med i denne forskønnelse af Røde Vejrmølle 

Parkens betonfacader. 

 

For at I kan være sikre på at firmaet kan nå at gennemføre opgaven skal I være hurtige til 

at kontakte firmaet og lave en aftale. 

 

 

TILBUD 1 fra  AF-Malerservice ApS 

 

AF Malerservice ApS      

 

Til Beboerne i Røde Vejrmølleparken                      V/ Albertslund favecenter 

                        Kanalens Kvarter 4  
                        2620 Albertslund 
                        Tel.: 43641488 
                        Bank konto 
                        Reg. 5472  0001192027 

 

     Albertslund d. 02.05.2016 

     Ref.: Røde Vejrmølleparken 

Slå jeres opgaver sammen og spar penge på vores super malerbehandling af overfacader i Røde 
Vejrmølleparken! 
 
Igen i år tilbyder vi beboerne i Røde Vejrmølleparken at slå sig sammen og spare penge på vedligeholdelse 
af deres overfacader (og underfacader). 
 
Vi har over de seneste år behandlet over 50 overfacader i Røde Vejrmølleparken med vores testet 
behandling. Sidste år nåede vi at behandle over 25 huse – få lavet en aftale og nå med på bølgen i år! Se 
vores rabatpriser – hvis I slår jer sammen!  
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Behandling: 
Jeres overfacade bliver højtryksrenset, pletspartlet, behandlet med alge- & skimmelhæmmende middel, og 
malet med Jotuns Facademurmaling til dækkende flade i foreningens farve.  
 
Tilbudspriser på standardbehandling af overfacade, enhedspriser pr. hus, inklusiv moms: 
 
Enhedspris ved behandling af overfacade på 1 hus:  9.875,00 kr. inklusiv moms 
Enhedspris ved behandling af 2 huse (tæt på hinanden):  6.550,00 kr. inklusiv moms 
Enhedspris ved behandling af 3 huse (tæt på hinanden):  5.850,00 kr. inklusiv moms 
Enhedspris ved behandling af 4 huse (tæt på hinanden):  5.450,00 kr. inklusiv moms 
Ende-rækkehuse betaler en tillægspris på 1.500,00 kr. inklusiv moms. 
Behandling af underfacader (der ofte er i forskelligt omfang), aftales individuelt. 
 

Øvrige vilkår: 
Det forudsættes, at beboer har ryddet i et omfang i gård, så arbejdet kan udføres fra Stillads relativt 
uhindret (Haveborde, buske, træer, hegn m.m.).  
Bygherre skal anvise adgang til vand til brug for højtryksrensning. 
For at få rabatpriser kræver det, at arbejdet på de forskellige huse kan udføres samtidigt og ligger i relativt 
geografisk tæt på hinanden. Standardprisen forudsætter, at Overfacaden kan renses til fast bund med 
højtryksrens. 
 
Kontakt os på mobil eller mail for en snak om arbejdet og behandling af jeres facade, så kigger vi forbi. Vi 
giver selvsagt også tilbud på alle andre typer af malerarbejder på deres bolig og rådgiver og sælger 
kvalitetsmaling til private, der selv vil udføre malerarbejder. 
 
Med venlig hilsen 
 
AF-Malerservice ApS 
Henrik Stig Sørensen 
Tel.:    40 29 75 85 
Mail.: malerfirmaet@email.dk 
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TILBUD 2 fra DEN KVIKKE MALER 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


