
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 15.136,- 
Evt tillegg for Somfy io motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 kr   3.279,- 
Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   1.749,-  
Balkongtrekk med maljer 3 stk (monteres av beboer)	 	 	 	 	 	 kr   6.400,- 

Sunup er tatt ut av sortimentet dessverre 

Markisetype 2 (4 og 5.etg) 

Std terrassemarkise 400 x 160 cm montert oppunder balkong	 	 	 	 	 kr 16.977,- 
Evt tillegg for Somfy io motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 kr   3.279,- 

Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   1.749,-       

Markisetype 3 (4 og 5.etg) 

Std terrassemarkise 700 x 160 cm montert oppunder balkong	 	 	 	 	 kr 25.249,- 
Evt tillegg for Somfy io motor med fjernkontroll	 	 	 	 	 	 kr   3.489,- 

Oppgradering til modell «Finess» (vindklasse 3 godkjent stativ)		 	 	 	 kr   2797,-  

Vindsensor inkl progr./montering 	 	 	 	 	 	 	 	 kr    1883,- 

Screenline 60 for 2 delt sidehengslede vinduer NB! lakkering kommer i tillegg (se over)	 	 kr   8.890,-  

Oppstart lakkering er kr 5000,- (inkluderer pulverlakk, rengjøring og oppstart.) Vil derfor lønne seg for flere 

å bestille sammen. Selve lakkeringen (kr 800,-, kommer i tillegg/brakett/markise)	  

Alle priser er inkl mva og montering, men kjøretillegg/frakt på kr 1735,- kommer i tillegg/ordre,  
samt evt kran/lift (etterfaktureres) eller etasjetillegg (kr 210/etg) ved oppløft.  
Dersom noen ønsker 5 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%, Motor -40%, Balkongtrekk/Screens -25%  
Oppgradering  til Finess er nettopriset. 

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



Tilleggsinformasjon 

Til markisene: 

Styret har her valgt ut duken 407/151 som standardfarge. 

Vedrørende betaling 

Betaling av markiser skjer på følgende måter. 

* Er ordresummen under kr 20.000,-, får man faktura på epost etter montering. 

* Er ordresummen på over kr 20.000,- sendes det ut en forskuddsfaktura på epost 

på 50 % av ordresum. Leveringstid regnes fra når forskudd er innbetalt. Resten etter 
montering. 

* Eller vi kan tilby 6 mnd rentefri betalingsutsettelse via Santander.  
Det eneste du betaler for denne utsettelsen er kr 275,-.  
(forutsetter godkjenning av Santander) 
 
Du betaler da i den rytmen du selv ønsker, og etter 6 mnd får du en regning fra 
Samtander på det beløpet som står igjen. Så lenge dette betales innen forfall, har denne 
perioden kun kostet kr 275,- 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. 

Tilleggsinformasjon 

Viktig INFO !! 

Styret har også i år, besluttet at de dekker kostnader til  

oppløft evt kranbil for alle bestillinger som er registrert  

innen 13/5-18 


