
Frydenberg BRL, Grenseveien 9 og 11, Oslo 
Rammeavtale med Lunex AS/ Markisemannen 

Markisetype 1 (2. og 3.etg) 
Std terrassemarkise 250 x 160 cm montert oppunder balkong	 	 	 	 	 kr 11.042,- 
Evt tillegg for motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 	 kr   4.429,- 
Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   1.900,-  
Balkongtrekk med maljer 3 stk (monteres av beboer)	 	 	 	 	 	 kr   4.795,- 

Sunup (tidl. navn Flexi)  balkongskydd 2 stk (monteres oppå rekkverk)	 	 	 	 kr   5.580,- 

Markisetype 2 (4 og 5.etg) 

Std terrassemarkise 400 x 160 cm montert oppunder balkong	 	 	 	 	 kr 12.680,- 
Evt tillegg for motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 	 kr   4.429,- 

Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   2.508,-       

Markisetype 3 (4 og 5.etg) 

Std terrassemarkise 700 x 160 cm montert oppunder balkong	 	 	 	 	 kr 19.995,- 
Evt tillegg for motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 	 kr   4.860,- 

Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   4.990,-  

Det er tillegg på kr 1.300,- pr markise for lakkerte spesialprofiler (bortsett fra toppetasje hvor det festes i muren).	
	 	 	  

Screenline 60 for 2 delt sidehengslede vinduer inkl lakkering (fri RAL farge)/2 stk	 	 kr   10.990,- 

Alle priser er inkl mva og montering, men kjøretillegg/frakt på kr 1340,- kommer i tillegg/ordre,  
samt evt kran/lift (etterfaktureres til kostpris) eller etasjetillegg (kr 190/etg) ved oppløft.  
Dersom noen ønsker 5 eller 10 m hvit/sort kabel i stedet for std sort kabel på 3 meter kan dette bestilles for kr 250,- 

Rabatter i rammeavtale er trukket fra i prisene over, og er basert på enhver tid gjeldende prisliste:  

Markiser -40%, Balkongtrekk/Flexi balkongskydd - 25%, Screens -25%, Motor -25%  
Oppgradering  til Finess er nettopriset. 

Kontakt Preben Madsen (Markisemannen) for bestilling på tlf  95903000 - eller epost preben@lunex.no 

NB !! 

Ved bestilling innen 1/4-2016 dekker borettslaget kostnad til kran/lift 



Tilleggsinformasjon 

Til markisene: 

Styret har her valgt ut den nye polyesterduken «Sunvas»  med duknr. 31578. 

Polyesterduk har flere fordeler i forhold til standard akryl, og de viktigste elementene er 
følgende: 

* Bedre slitestyrke etter 5 år enn akrylduken har som ny 

* Bedre «hukommelse» dvs strammer seg mere opp igjen etter belastning som f.eks ved 
kraftig regnvær eller om den blir utsatt for snø 

* Tettere veving og nanoimpregnering gjør den mindre utsatt for jordslag 

* Den har sveisede skjøter i stedet for sydde (akryl). Risikerer ikke at sømmen ryker 

For mere informasjon og bilder - gå inn på :    www.markisemannen.no. 

Til balkongtrekk og Sunup (tidl. navn Flexi) balkongskydd: 

Styret har til disse produktene valgt ut std akrylduk med duknr. 407/151. 

Akrylduk har vært rådende i solskjermingssammenheng siden 1950-1960 tallet, og pga at 
nevnte produkter blir montert vertikalt blir de ikke like utsatt for belastning og skitt, som 
markiser blir. Akrylduken er også noe rimeligere enn polyester. Styret har i samråd med 
Markisemannen vurdert dette som en fornuftig og god løsning. 

Vedrørende betaling 

Betaling av markiser kan gjøres på 2 forskjellige måter. 

* Enten med kort ved montering (montørene har med terminal). Terminalene tar de fleste 
typer debet og kredittkort. 

* Eller vi kan tilby 9 mnd rentefri betalingsutsettelse via Cresco.  
Det eneste du betaler for denne utsettelsen er kr 425,-.  
(forutsetter godkjenning av Cresco) 
 
Du betaler da i den rytmen du selv ønsker, og etter 9 mnd får du en regning fra Cresco 
på det beløpet som står igjen. Så lenge dette betales innen forfall, har denne perioden 
kun kostet kr 425,- og er en enkel måte å fordele kostnadene på.  
NB! Dersom det ønskes ytterligere forlengelse vil vanlig rentesats for kredittkort påløpe ! 

For bestilling: 

Vennligst send post til preben@lunex.no, og merk emnefeltet med Frydenberg BRL 

Skriv navn, adresse, tlf.nr, samt leilighetstype (1,2 eller 3) i tillegg til etasjen du bor i. 

(Vindsensor kr 1820,- inkl progr./montering) 

http://www.markisemannen.no
http://www.markisemannen.no

