SOLSKJERMING TIL SØRENGA

Lady Persiennneindustri AS har nå i samarbeid med styret
gleden av å få komme med tilbud på utvendig
solskjerming til samtlige beboere i byggetrinn 1.

Vi stopper solen…
Lady PersienneIndustri AS ble etablert i 1967 og har bedrevet produksjon,
salg og service av solskjermingsprodukter siden.
Vi befinner oss sentralt på Lillestrøm, rett bak Norges Varemesse hvor du finner vår butikk og
ustillingslokale, her har vi også våre kontorer og produksjonslokaler.
I vårt ustillingslokale kan vi gi deg råd, inspirasjon og idèer for hvordan
våre produkter kan tilfredstille deres krav og behov for solskjerming
på deres arbeidsplass og hjem.
I samarbeid med kvalitetsbevisste partnere er Lady blant landets ledende bedrifter innen
produkt, design og automatikk.
Vårt produksortiment inneholder:
Utvendige produkter
Markiser, persienner, screens, terrassetak, innglassing, fastskjerm,
parasoller, solseil, levegger, lys og varmeløsninger.
Solfilm og sikkerhetsfilm, motor og automatikk.
Innvendige produkter
Rullegardiner, lamellgardiner, plissegardiner, liftgardiner, multishade,
panelgardiner, mørkleggingsgardiner, insektbeskyttelse, trepersienner aluminiumspersienner, dekorfolie.
Lady er registrert i StartBANK for foretak med operativ historie med
revidert regnskap for minst 3 siste år.
Alle skatter og avgifter er innbetalt og attester kan fremlegges.
Alt avfall blir sortert og vi er godkjent som Renas miljøbedrift.

Nordahl Brunsgt 8

Faks: 63 89 32 90

2004 Lillestrøm

Tel: 63 89 32 89

Orgnr: 918 523 790 MVA

Solskjerming til byggetrinn 1 er bestemt enligt føgende
1. Screen.
Modell: Lady 90 og Lady 120
Stativ: Lakkert i vinduets farge
Betjening: Radiomotor
Screen er en duk som stenger sola og ca 80 % av varmen ute. Den er delvis
gjennomsiktelig fra innsiden. Screen er festet til en waier eller skinne. Den oppbevares i en
kassett når den er rullet inn. Screen brukes på alle vinduer og noen av verandaene (de som
er max 4,3 meter). Den dekker hele vinduet. Den reguleres av motor og fjernstyring.
Skroget leveres i samme farge som vindusrammen.
2. Markise til Balkong
Modell: Design og Design XXL
Stativ: struktur grå marmor
Betjening: Radiomotor
Balkongmarkiser leveres i flere størrelser og dekker hele balkongens
areal. Markisen oppbevares i en kassett når den er rullet inn. Den
reguleres av motor og fjernstyring og er utstyrt med vindsensor.

3. Markise til veranda
Modell: Toscana
Betjening: Radiomotor
Stativ: struktur grå marmor
Benyttes på innebygde oppholdsrom (terrasser). På alle verandaer
over 4.3 m bredde er det bare markise som kan benyttes (ikke
screen). Verandamarkisen skal kun skjerme for solen og duken er
1,5, lang og kan vinkles. Også verandamarkisen oppbevares i en
kassett når den er rullet inn. Den reguleres av motor og fjernstyring og er utstyrt med
vindsensor.
4. Både screen- og markiseduk leveres i en lys grå farge, felles for alle boliger. Alle
kassettmarkisene leveres i en lakkert farge som passer mursteinene (grå marmor).
5. Tilvalg: Alle kan velge hvilken fjernstyrer man vil ha og om man også vil ha en solføler.
6. Lady gir også 20% rabatt på all innvendig solskjerming. Rabatten gjelder ikke montering.
For å sikre et mest mulig likt utseende, har styret i sameiet gjort valg som ikke kan velges bort
av den enkelte seksjonseier. Der det fins valgmulighet mellom screen og verandamarkise, blir
det opplyst spesielt om det. Alle kjøpekontrakter inngås mellom den enkelte seksjonseier og
Lady og sameiet er uten ansvar for leveranse eller betaling.

Pris eksempel:

SCREENMARKISER
Lakkert inkl Radiomotor

Vindu
V11
V11
V21v

Mål
790x2040
790x2040
2390x2040

Pris
8 713:8 713:11 193:-

Toscana (Kassett terrassemarkise)
Balkong

5470x1500

28 530:-

Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

SCREENMARKISER
Lakkert inkl Radiomotor

Vindu
V11
V13
V21v
Terrasse

Mål
790x2040
790x2040
2390x2040
3400x1300

Pris
8 713:8 713:11 193:12 718:-

Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

SCREENMARKISER
Lakkert inkl Radiomotor

Vindu
V11

Mål
790x2040

Pris
8 713:-/stk

Balkongmarkise (Design XXL)
Inkl Lakkering, radiomotor og vindsensor
2500/2800x3500

Pris: 30 000:Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

SCREENMARKISER
Lakkert inkl Radiomotor

Vindu
Mål
V33
790x2040
V4
1590x2040
V21h
2390x2040
Veranda markise
Toscana
4450x1500

Pris
8 713:9 733:11 193:25 717:-

Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

SCREENMARKISER
Lakkert inkl Radiomotor

Vindu
V21v
V11
V14
V11
V11

Mål
2390x2040
790x2040
1590x2040
790x2040
790x2040

Pris
11 193:8 713:9 733:8 713:8 713:-

INNTRUKKET BALKONG
2230X1300
4300x1300

11 414:14 823:-

Balkongmarkise (Design XXL)
Inkl Lakkering, radiomotor og vindsensor
2500/2800x3500

Pris: 30 000:Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

Pris eksempel:
Leilighet: B-201, B-202, B-203 og B-204

Design (Terrassemarkise)
Lakkert inkl Radiomotor og vindsensor
4000x2500
Pris: 28 615:-

Toscana (Veranda markise)
På balkong i leilighet: B-601, B-501, B-401, B-301, C-101 C-102, C-103, C-104
Lakkert inkl Radiomotor og vindsensor
5000x1500
Pris: 27 645:-

Design (Balkongmarkise)
På balkong i leilighet: A-201, A-301, A-401 og B-501
Lakkert inkl Radiomotor og vindsensor
3300x2500
Pris: 25 705:-

Priser er ferdig montert inkl programmering, el installasjon og liftkostnader
Håndsender kommer i tillegg avhengig av antall markiser. (Se informasjon lengst ned)

Disse priser gjelder ved felles bestilling. Bestillingsfrist 14/7-2012
Ved etter bestilling må det på beregnes ekstra kostnader for lift og elektriker arbeid

Automatikk og tilbehør

Sunis solsensor

2200:-

Trådløs solcelledreven solsensor

Infrarød varmer 1400W
Dekker opp til 12Kvm

Telis 1
Telis 4
Sol&vind

4000:-/Ferdig montert inkl El installasjon

Styrer kun en eller flere markiser samtidig.
Styrer opp til 4 markiser individuelt men også mulighet for å styre alle samtidig.
For å slå på eller av sol automatikken

Denne avtalen gjelder mellom leverandør og S1S, men også med den enkelte seksjonseieren
som kunde. Seksjonseieren kan velge ikke å bestille utvendig solskjerming.
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•
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•
•
•
•
•

Alle konkrete kjøpekontrakter inngås direkte mellom leverandør og eier av seksjonen.
Leverandørens standard kjøpekontrakt (se vedlegg) benyttes. Denne skal ikke avvikes.
S1S er ikke kunde og har ikke ansvar i forhold til avtaler inngått med kjøper.
Alle priser inkluderer mva., montering, elektriker, rigg/lift, administrasjon o.l.
Ekstraarbeide som kommer av forhold som ikke skyldes leverandør (eksempel kan
være at kunde har oppmontert et produkt som kommer i konflikt med
solskjermingsproduktet), faktureres kunde(seksjonseier) med kr. 700,- pr. time inkl.
mva.
Alle screens og markiser skal leveres med radiostyrte motorer.
Alle tillegg må angis spesifikt i tilbud/kontrakt.
Alle markiser leveres med kassett som skjuler duken når markisen er kjørt inn.
Tilbudet forutsetter samlet bestilling og fortløpende levering/montering.
Bestillingsfrist settes til ??.0?. Leverandør starter montasjearbeide 5-6 uker etter
fristens utløp.
Forsinkelser i bestilling fra beboere, f.eks. at flere beboere ikke har kunnet bestille innen
frist pga. ferie, vil kunne forskyve leveransen.
Leverandør kontrollerer bygning og innfesting, samt el-tilkobling. Eventuelt også sjekker
ut lokale forhold med entreprenør og/eller arkitekt.
Leverandør er ansvarlig for oppmålinger, monteringer.
Leverandør er ansvarlig for side- eller underentreprenør.
Alle screens dekker hele vinduet og alle markiser dekker hele balkongens lengde.
Markisen for balkong skal angi utfallslengden på arm.
Farger: Både markiseduk og screenduk skal leveres i lys grå farge. Ingen avvik godtas.
Hvis det gjøres avvik fra det som er godkjent, plikter leverandør å gjøre om på arbeidet.
Leverandør avtaler monteringstid med hver enkelt seksjonseier.
Alle produkter kontrolleres for funksjon før overtakelse.
Disse vilkår endrer ikke på rettigheter og plikter som følger av lov.

