
      

 

3 siders balkong B ca. 2,2 x 5,6 x 2,2 x høyde 1,7 meter           57 000.- 

2 kortsider/vindskjerming B ca. 2,2 x 2,2 x høyde 1,7 meter   32 000.- 

1 kortside/vindskjerming B ca. 2,2 x høyde 1,7 meter             20 000.- 



 

4 siders balkong B ca. 2,2 x 5,6 x 2,2 x høyde 1,7 meter           65 000.- 

2 kortsider/vindskjerming B ca. 2,2 x 2,2 x høyde 1,7 meter   32 000.- 

1 kortside/vindskjerming B ca. 2,2 x høyde 1,7 meter              20 000.- 



2 siders balkong B ca. 2,2 x 5,1 x høyde 1,7 meter    57 000.- 



Vindskjerming Bredde ca. 1,4 x 2,2 x Høyde 1,7 meter   30 000.- 



Taktype 2 

Dybde ca.2,9 meter x Bredde ca.3,6 meter. Kun tak 55 000.- 

 Tak og innglassing 95 000.- 



Taktype 3 

 Dybde ca. 3,0 meter x Bredde ca. 6,6 meter.  Kun tak 77 000.- 

 Tak og innglassing 139 000.- 



Spesifikasjoner løsning: 
 NIKA Rammeløse foldeglass 8mm herdet glass på innglassing.

 Takkonstruksjon leveres i lakker aluminium med polykarbonat takplater som kan leveres i enten

Opalhvit, klart eller sotet utførelse.

Pris og betalingsbetingelser: 

Pristilbud: Prisestimatet er ferdig levert og montert ink MVA i Hagebyen 1 Fornebu. 

Beløpet faktureres i 2 rater. 

1. 50% faktureres ved kontraktinngåelse

2. 50% faktureres når alt monteringsarbeid er ferdig og installasjonene er kontrollert og

funnet i orden av Vivestad Glass AS.

Annet: 
Leveringstid: Takkonstruksjon 5-6 uker. 

Leveringstid: Foldedører 8-10 uker. 

Der det blir montert tak, så blir taket montert først. Etter at taket er ferdig så blir det tatt mål av 

innglassingen som blir montert ca 8-10 uker etter siste måltaking. 

Leveringstiden gjelder fra registrert innbetaling av forskuddsfaktura. 





Eventuelle ekstraarbeider som ønskes utført av Vivestad Glass AS skal avtales og betales separat av 

den enkelte leilighetseier. 

For garantien gjelder vanlige regler for levering av håndtverkstjenester. Kunden skal underrette entreprenør innen rimelig 

tid etter at feil eller mangler ble eller burde blitt opptaget. Lengste frist for reklamasjon er 2 år etter at arbeidet er avsluttet 

og 5 år dersom resultatet av arbeidet er ment å vare vesentlig lenger. 

Kunden har rett til å avbestille tjenesten helt eller delvis før oppdraget er avsluttet mot å betale vederlag for tjenesten som 

er utført. Kunde kan bli erstatningspliktig hvis avbestillingen medfører annet økonomisk tap, jf. hvtjl. § 39,40. 




