
Bang Nielsen A/S

Bangsbo parcelhuse Dato:

√ Tilvalg Tillægspris inkl moms Enhed Antal

Samlet tillægspris 

inkl. moms

Velux vindue i tag, køkken eller bad 29.900,00kr                pr. stk. -kr                            

Lystunnel 9.875,00kr                  pr. stk. -kr                            

Lys i lystunnel 2.850,00kr                  -kr                            

Spot i loft, 4 stk. inkl. transformator og 

installation 6.500,00kr                  -kr                            

Spot i loft, 3 stk. inkl. transformator og 

installation 5.650,00kr                  -kr                            

Spot i udhæng, 5 stk inkl. transformator og 

installation 8.350,00kr                  -kr                            

Ekstra spot 950,00kr                     pr. stk. -kr                            

Lysdæmper 1.925,00kr                  pr. stk. -kr                            

Ekstra stikkontakt 1.475,00kr                  -kr                            

Dobbeobbelt stik i stedet for enkeltstik 1.125,00kr                  -kr                            

2 stk. ekstra garderobeskabe 7.875,00kr                  -kr                            

Vandbåren håndklæde radiator                 

(skal bestilles inden opstart) 11.500,00kr                pr. stk. -kr                            

Quoker inkl. stik og større gruppe i el-tavle 14.950,00kr                pr. stk. -kr                            

Brusesæt med fast topbruser Grohe 

Euphora brusesystem 2.950,00kr                  pr. stk. -kr                            

2 stk. håndklædekroge som Damixa 700,00kr                     -kr                            

Trækrør fra teknik til rum afsluttet over loft. 1.950,00kr                  pr. stk. -kr                            

Hængetoilet (skal bestilles inden opstart) 11.600,00kr                pr. stk. -kr                            

Gulvklinker i stedet for trægulv 550,00kr                     pr. m2 -kr                            

Flydespartel 310,00kr                     pr.m2 -kr                            

Dræn, opstart inkl. brønd 7.250,00kr                  -kr                            

Dræn, pr. lbm.  kr                     510,00 pr. lbm -kr                            

Ændring af mursten, pris efter stenvalg  kr                            -   sum -kr                            

For ændring af køkken sendes separat 

tilbud.                                                      

Køkken kan vælges i Svane Køkkenet 

Roskilde A/S, Ringstedgade 78,         4000 

Roskilde, Tlf.: 46 32 72 00  kr                            -   sum -kr                            

Låge til opvaskemaskine leveret  kr                  1.100,00 sum -kr                            

Låge til opvaskemaskine leveret og 

monteret  kr                  1.700,00 sum -kr                            
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Fliser og klinker er medregnet til kr. 200,00 

pr. m2                   

Tilvalg kan ske hos:

Alice Butik, Herlev Hovedgade 230, 2730 

Herlev tlf.: 44530586  kr                            -   sum -kr                            

For ændring af hvidevarer sendes separat 

tilbud.                                                      

Hvidevarer kan vælges i Skousen 

Frederikssund, Askelundsvej 4,                   

3600 Frederikssund, Tlf.: 47313135  kr                            -   sum

Belægningssten grå herregårdssten inkl. 3 

cm afretningsgrus 580,00kr                     pr. m2 -kr                            

Bundopbygning for belægning 350,00kr                     pr. m2 -kr                            

Acodræn 1.200,00kr                  pr lbm -kr                            

Skærver langs ml. belægningssten og hus 2.500,00kr                  sum -kr                            

Nilan Geo 3 jordvarmeanlæg (prisen kan 

variere efter jordbundsforhold) 38.000,00kr                pr. stk. -kr                            

Nilan Geo 6 jordvarmeanlæg (prisen kan 

variere efter jordbundsforhold) 49.000,00kr                pr. stk. -kr                            

Jordregulering -kr                           -kr                            

Ekstrafundering -kr                           -kr                            

I alt inkl. moms -                                
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