
DØRVALG. (3 fags) 

 
                     Denne seddel skal udfyldes og lægges i vindueskarmen i det vindue, hvor døren skal være.  
                                         

                                         

                                          NAVN……………………………………….. ADRESSE………………………………………………………………..  

 

TELEFON NR……………………………. MAIL…………………………………………………………………….. 

 

Valg af først gående dør, den med håndtaget. 

Døren er en 3 fags dør og skal sidde hvor der i dag er et 3 fags vinduer. 

Dør rammer 1+2 kan åbne og det 3 fag er fast glas. 

Døren er set inde fra og dør ramme 1 er den der åbner først og derefter kan dør 2 åbnes. Den midterste 

ramme åbner altid op mod det faste fag. Døren er udadgående. 

Dette er principtegninger og er ikke målbare, omhandler kun hvordan dør skal åbne. 

                                   

 

 

 

 

                  sæt X                                               sæt X                                                sæt X                                                 sæt X 

           Døren til venstre har                           Døren i midten har                              Døren til højre har                            Døren i midten har 

           håndtaget  og åbner som                   håndtaget  og åbner som                   håndtaget  og åbner som                håndtaget  og åbner som  

           den første, set indefra.                       den første, set indefra.                      den første, set indefra.                     den første, set indefra. 

 

Ønskes døren som indadgående mod tillæg ex. moms 1200 kr. sæt X  

Ønskes der et lille oplukkelig vindue øverst I det faste fag ex moms 1100 kr.  Sæt X 

Altan.dk  

Per Schkliaroff 

22283021          

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tilvalg - sejldug 
 

Der kan købes sejldug til altanrækværket - farveprøver kan ses hos bestyrelsen. 
 

Ønskes sejldug som individuelt tilvalg er prisen kr. 2.000,- inkl. moms pr. stk. Sæt X  
 

Altan.dk vil forhandle med deres leverandør for at skaffe en rabat såfremt alle bestiller sejldug 

 

 

 

 

 



 

DØRVALG. (3 fags cafe) 

 
                     Denne seddel skal udfyldes og lægges i vindueskarmen i det vindue, hvor døren skal være.  
                                         

                                         

                                          NAVN……………………………………….. ADRESSE………………………………………………………………..  

 

TELEFON NR……………………………. MAIL…………………………………………………………………….. 

 
 Valg af først gående dør, den med håndtaget. 

Døren er en 3 fags cafedør og skal sidde hvor der i dag er et 3 fags vinduer. 

Dør A+C.  Døren er set inde fra, ramme 1 er den der åbner først op til en side, derefter kan de andre 2 døre i 

forlængelse af hindanden åbnes op til den anden side. 

   Dør B+D. Døren er set inde fra, ramme 1 åbner som den første op af ramme 3, derefter kan ramme 2 åbnes eller 

ramme 1+3 i forlængelse af hindanden. 

Døren er udadgående. 

Dette er principtegninger og er ikke målbare, omhandler kun hvordan dør skal åbne.                                                                                   

 

 

 

 

 

         sæt X          A                                   sæt X          B                                 sæt X           C                                sæt X            D 

                              

           Døren til venstre har                           Døren i midten har                              Døren til højre har                            Døren i midten har 

           håndtaget  og åbner som                   håndtaget  og åbner som                   håndtaget  og åbner som                håndtaget  og åbner som  

           den første, derefter kan                     den første, derefter kan                     den første, derefter kan                  den første, derefter kan                             

           dør 2+3 åbnes.                                     både dør 2 og 3 åbnes                        dør 2+3 åbnes.                                   både dør 2 og 3 åbnes  

                                                                           som nr. 2 dør.                                                                                                    som nr. 2 dør. 

 

Ønskes døren som Cafe dør mod tillæg ex. moms 2.000 kr. sæt X  

Altan.dk  

Per Schkliaroff 

22283021               

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tilvalg - sejldug 
 

Der kan købes sejldug til altanrækværket - farveprøver kan ses hos bestyrelsen. 
 

Ønskes sejldug som individuelt tilvalg er prisen kr. 2.000,- inkl. moms pr. stk. Sæt X  
 

Altan.dk vil forhandle med deres leverandør for at skaffe en rabat såfremt alle bestiller sejldug 
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