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Variant av vindu med fire felt - BESTILLING. 
 

Det har fra noen beboere vært ytret ønske om å få montert vinduer hvor de to nederste vinduene i vinduer med fire felt er åpningsbare, i 

hovedsak begrunnet med at det skal være enklere å vaske. I 2. og 3. etasje er ikke dette mulig av sikkerhetsmessige grunner. 

 

Styret har vurdert alternativ løsning og sammen med leverandør funnet en type vindu som kan benyttes. Se Ny variant V1 nedenfor. Her er 

midtsprossen senket. Det er fremdeles slik at kun øvre del kan åpnes, men nedre del blir lettere tilgjengelig for vasking.  

Midtsprossen på vinduet senkes fra ca 132 cm til ca 102 cm over gulv. 

 

Det vil påløpe kostnader som må dekkes av den enkelte som ønsker denne type vindu. 

 

For å ivareta hensyn til fasader vil det for de som ønsker slike vinduer også være et krav at balkongdør og andre vinduer med fire felt i samme 

etasje har samme utforming.  

 

Tillegget pr vindu/balkongdør vil være kr 4.500,- pr stk. 

 

      
Dagens vindu V1   Ny variant V1+    Ny variant med balkongdør D1+ 

 
Det er viktig å presisere den senkede sprossen i det nye vinduet kommer midt i synsfeltet når man sitter inne og ser ut. Opplevelsen 
av utsikten kan derfor bli vesentlig endret. 

 

For de som har bestilt nytt stort vindu gjelder også disse betingelsene hvis de ønsker å bytte til variant V1+. 
 
Skriftlig bestilling må være styret i hende snarest og senest onsdag 23. august. 
 

Bruk styrets postkasse ved Grendehuset eller scann bestillingen (hele arket) og mail til post@hellerudtoppen.no eller samstad@frisurf.no.  

 
Bestilling: 

 

Vi bestiller nytt vindu med fire felt – type V1+. Antall_______ a kr 4.500,-. 

 

Vi bestiller ny variant balkongdør – type D1+.  ______ a kr 4.500,-. 

 
Nei takk, jeg ønsker ikke denne løsningen.__________ 

 

 

Navn:_______________________________ Hellerudgrenda_______  Telefon:_________________ 

 

 

E-post:_________________________________________________ 

 

 

Oslo_________________  Forpliktende underskrift.________________________________________ 

 

 

VIKTIG AT ALLE SVARER SLIK AT VI FÅR EN KOMPLETT OVERSIKT SÅ FORT SOM MULIG. 
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