
Emne: VIGTIGT: Opmåling altandøre - adgang til din lejlighed mandag den 27. 
juni

Hej

Mandag den 27. juni i tidsrummet 9.30 - 13.30 kommer altan.dk, en vvs'er og 
René rundt til alle lejligheder hvori der skal installeres en altan.
Formålet er at måle op til altandøren, samt at få dine ønsker til evt. tillæg (mod 
egenbetaling) til standard for altanerne.

Det er meget vigtigt at vi har adgang til lejligheden, enten ved at du er hjemme 
eller ved at du afleverer en nøgle til bestyrelsen i postkassen i porten senest 
lørdag den 25. juni. Lægger du en nøgle i postkassen, husk tydelig angivelse af 
lejlighed. Postkassen tømmes dagligt. 

Du finder vedhæftet to formularer som skal benyttes ved gennemgangen. Print og
udfyld den formular der passer til din lejlighed og dit valg.

 Dørvalg (2 fag) – altaner mod gården
 Dørvalg (3 fag) altaner mod gaden, 2 fag kan åbne/1 er fast eller 3 fag kan 

åbne

Er du ikke hjemme, skal bilaget udfyldes og lægges i vindueskarmen dér hvor 
altanen skal være. Har du ikke udfyldt formularen om altan og beskrevet dine 
ønsker til radiator-muligheder, vil standard blive valgt. 

Altaner:
Standard for altaner mod gården er to udadgående døre. For altaner mod gaden, 
dvs. trefagsvinduer er et af fagene fast (dvs. kan ikke åbnes)

Du skal tage stilling til:
 hvilken vej skal dine døre åbne (indad eller udad. Indad koster ekstra)
 i hvilken dør skal håndtaget sidde
 har du trefagsvinduer skal du tage stilling til hvor mange af dine fag/døre 

der skal kunne åbne. Skal alle tre åbne, koster det ekstra (cafedør).
 har du trefagsvinduer, og vælger du at kun to af fagene/dørene skal kunne 

åbne, skal du tillige vælge om du ønsker et vindue der kan åbne øverst i det
faste fag. (Vindue koster ekstra) 

 ønsker du sejldug (afskærmning) til din altan, bestilles den i samme 
ombæring. (Koster ekstra) Du kan vælge mellem farverne lys beige, naturel, 



off white, lys grå, antracitgrå, blå, grøn eller sort.

Vær opmærksom på at dine ønsker kan medføre ekstraomkostninger for dig. Se 
pris på formularen. Udfyld formularen med et telefonnummer du kan træffes på i 
tidsrummet, så vi kan ringe dig op i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Vedr. nuværende fransk altan
Har du fransk altan nu, skal vi stadig have adgang til din lejlighed for at 
kontrollere døren, samt evt. reparationer der skal til ifm. med etablering af 
altanen. Du skal tillige tage stilling til om du ønsker at bestille sejldug.

Vedr. spansk altan – kun Stefansgade 31. 1. sal th og tv.
Standard er to indadgående døre, med et fast fag (dvs. kan ikke åbnes)

Du skal tage stilling til:
 Hvor mange af dine fag/døre der skal kunne åbne. Skal alle tre åbne, koster

det ekstra.  
 Vælger du at kun to af fagene/dørene skal kunne åbne, skal du tillige vælge

om du ønsker et vindue der kan åbne øverst i det faste fag. (Vindue koster 
ekstra)

Vedr. radiator

Standard i altanprojektet er at den nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, 
så samme rørføring kan bruges. 

Du skal tage stilling til:
Ønsker en anden løsning end udgangspunktet, fx. flytte din radiator til nyt sted i 
lejligheden, med evt. rørføring under gulv eller ønsker du en ny radiator (hvilken 
type, lodret eller vandret model, større/mindre, osv.). Normalt kan radiatorer ikke 
flyttes længere end 1 – 1,5 meter fra stigestrengen af hensyn til flow i anlægget.
På hjemmesiden finder du materialer med mål og billeder af forskellige radiatorer.

Beskriv dine ønsker bedst muligt, dvs. mål, placering, rørføring. mm. Husk at 
skrive dit telefonnummer så vi kan kontakte dig på dagen og afklare evt. 
tvivlsspørgsmål. 

Alle ønsker ud over standard at nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, 
medfører egen ekstrabetaling, og dine ønsker er grundlaget for det tilbud som 



VVS'ere laver til dig.

Mange hilsener
Bestyrelsen A/B Bjerringhus


