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Sorø den 15.oktober 2014 

 

Carsten Ahlstrøm 
Jægersborggade 40, 3. tv. 
2200 København N 

 

Tilbudsnummer: 14093    

Vedr.: Altanprojekt – Jægersborggade 40-56 og Stefansgade 41 

 

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/ forening.  

Tilbuddet indeholder følgende:  

• Tilbudsbeskrivelse indeholdende forudsætninger for projektets udførelse, en estimeret 
tidsplan samt en specifikation af entreprisesummen.  

 
• Produktblade med tegninger af de valgte elementer og løsninger.  

 
• Altan.dk's Almindelige Forretningsbetingelser af september 2012. 

 
• Diverse informationsmateriale.  

  

Jeg håber tilbuddet er i overensstemmelse med jeres forventninger ellers kontakt mig endelig. 

Hvis tilbuddet kan accepteres som værende en bindende aftale, bedes I venligst underskrive og 
returnere tilbuddet, hvorefter projektet kan startes op. 

Jeg ser frem til at kunne opfylde jeres altandrømme! 

  

Med venlig hilsen 
Altan.dk a/s 

 

 

Niels Urban Hansen 
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Tilbudsbeskrivelse: 

 Myndighedsprojekt (projektering) 

Forud for altanprojektets gennemførelse udarbejdes og indsendes myndighedsprojekt til 
kommunen indeholdende tegninger og statiske beregninger med henblik på opnåelse af 
byggetilladelse. 

Byggeplads  

Ved opstart af altanprojektet på ejendommen indrettes byggeplads i et nærmere aftalt 
område ved/ omkring ejendommen. Byggepladsen indeholder følgende materiel/ ydelser. 

• Arbejdsplatform med mastekran. 
• Paller med altanelementer, døre og ophængningsstål. 
• Materiale- og værktøjscontainer. 
• Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter. 
• Udlægning af køreplader (krydsfiner). 
• Etablering af byggestrøm. 
• Bortkørsel af byggeaffald. 

Klargøring til montage 

Såfremt der måtte være placeret nedløb hvor altanerne planlægges fastgjort, så vil nedløbet 
blive flyttet uden meromkostning for bygherre. 

Døre 

Dørtype  

Der leveres DVC-godkendte dørpartier fremstillet i knastfrit fyrretræ. Dørpartierne har smalle 
rammer, lavenergiglas med varmkant og trepunkts lukning med indvendigt paskvil-greb. 
Dørpartierne tilstræbes udført i udseende og med faginddeling som eksisterende vinduer. 

Antal (tegning D220VU) 

80 stk. 2 fags dør, venstre udadgående med sidehængte vinduer. 

Størrelse 

Dørpartiets bredde og højde vil være som størrelsen på det eksisterende vindueshul. Dørene 
vil have en højde på ca. 2000 mm. Højden på vinduerne over dørene udgøres af den 
resterende frihøjde. 

Farve 

Dørene leveres hvid (RAL9010) indvendigt og udvendigt. 

Dørhul og udvendig afslutning 

Ved det vindue hvor der ønskes udgang, vil murværket under vinduet og den indvendige 
brystning fra vinduespladen ned til gulvet blive fjernet i hele vindueshullets bredde. Den 
udvendige murfals vil blive skåret. 
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Isætning af dør 

Det eksisterende vindue vil blive udtaget og bortskaffet. Den nye dør vil blive monteret efter 
leverandørens forskrifter. Der vil blive stoppet med mineraluld mellem karm og mur. 
Udvendigt vil der blive lukket med bagstop og elastisk gummifuge. OBS.: Er der placeret en 
radiator eller andet under det pågældende vindue, så skal dette være fjernet inden opstart. 

Indvendig afslutning ved lysning (tegning AF100) 

På det stykke hvor brystningen under det tidligere vindue er fjernet repareres lysningen med 
en glat MDF plade.  

Indvendig afslutning ved gulv (tegning AF150) 

Bag altandøren mellem altandørens bundkarm og det oprindelige gulv monteres nye 
gulvbrædder i fyrretræ parallelt med dørens bundstykke.   

Altaner  

Antal 

Levering og montering af 80 stk. altaner model A1. 

Størrelse 

4 stk. ca. 1250x3200 mm (SG41tv, 1.-4. sal)  
4 stk. ca. 1250x3600 mm (SG41th, 1.-4.sal) 
40 stk. ca. 1250x3000 mm (SG54tv/th, 52th, 50tv/th, 48th, 46tv/th, 42tv/th)    
4 stk. ca. 1250x4000 mm (JG40th, 1.-4.sal) 
24 stk. ca. 1250x3000 mm (JG56tv/th, 52tv, 48tv, 44tv/th)  
4 stk. ca. 1100x3600 mm (JG40tv, 1.-4.sal)   

Placering  

Altanerne i SG41tv placeres under 2-fags og 1-fags vinduerne til højre for bagtrappen. 
Altanerne i SG41th placeres under det skrå 3-fags 1-fags og 2-fags vinduerne til venstre for 
bagtrappen. 
Altanerne i JG56th/tv, 52tv, 48tv og 44th/tv placeres under 2-fags og 1-fags vinduet, således 
at bunden går ind i ”hakket”. 
Altanerne i JG54tv/th, 52th, 50tv/th, 48th, 46tv/th, 42tv/th placeres under 2-fags og 1-fags 
vinduerne. Bemærk at altanerne i 52th og 48th vil blive med skrå afslutning ind mod “hakket”.  

Altanerne i JG40th placeres under 2 stk. 2-fags vinduer. 
Altanerne i JG40tv placeres mod gaden under 2 stk. 2-fags vinduer umiddelbart til højre for 
hovedtrappen. 

Bund (tegning AB100 og SB130) 

Mod gården: Aluminiumsbund med skridhæmmende overflade og blank underside.   
Mod gaden: Stålbund med glat frontprofil. Forberedt til afvanding over forkant. 

Gulvbelægning (tegning AG230) 

Mod gård og gade: Trægulv i FSC-godkendt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer 
og gummilister og lægges parallelt med facaden med den glatte side opad.  

Underbeklædning (tegning UB410b) 

Mod gaden: 4 stk. Hvid aluminiumsplade (brandhæmmende DIBOND 3 mm) monteret under 
stålbund.  
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Rækværk (tegning SA110 og A121) 

Mod gården: Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. 
Tremmerne stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket 
fastgøres med stolpebeslag på bundens forkant. 
Mod gaden: Tremmerækværk udført i aluminium, monteret på bundens forkant  

Håndliste (tegning H100) 

Mod gård og gade: Halvrundt håndlisteprofil i FSC-godkendt hårdttræ. Hjørnerne skæres i 
smig med ca. 2 mm. mellemrum.  

Farve 

Mod gården: Rækværk lakeres i Grafit grå (RAL 7024). Bund og ophængningsstål fremstår i 
henholdsvis natur-aluminium og galvaniseret stål.   
Mod gaden: Rækværk og bundramme lakeres i Trafik grå (RAL7042).   

Afskærmning (tegning G100h) 

40 stk. rektangulær gavl med hvidt glas i aluminiumsramme (SG41tv, JG56th, 54tv, 52th, 
50tv, 48th, 46tv, 44th, 42tv, 40th, 1.-4. sal). Iht. de kommunale krav skal der monteres 
forhøjede gavle mod indblik op mod matrikelskel.  

Ophængning (forventet) (tegning F160 og F150) 

Altanerne forventes ophængt med konsoller og indspændt stål, der fastgøres i murværket 
eller i etageadskillelsen. I nærværende projekt er der inkluderet fastgørelser i 
etageadskillelsen. Omkring bærejern vil der blive ommuret med murskaller. 
Bemærk: Den angivne ophængningsmetode beror på en udvendig besigtigelse og eventuelt 
udleverede tegninger af ejendommen. Den endelige ophængningsmetode kan først fastslås 
ved udarbejdelse af statiske beregninger samt kortlægning af de faktiske forhold i 
ejendommen. Eventuelle ændringer i ophængningsmetoden har ingen økonomisk 

konsekvens for bygherre.  

Afvanding/ Nedløb 

Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker over altanens forkant. 
Eksisterende nedløb på facaden bliver siddende og føres gennem altanbund. 
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Forudsætninger 

• Det forudsættes, at det beskrevne projekt kan godkendes af de lokale myndigheder 
(herunder evt. dispensation for niveaufri adgang ved eksisterende døre). 

• Der forudsættes frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer. 
• Der er i dette tilbud inkluderet ”Hejs over tag”. 
• Arealer foran facaden skal være frie og ryddede i en afstand på 4-5 meter fra facaden til 

opstilling af arbejdsplatform. (Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes 
opstartsmøde, hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere). 

• El- og telefonledninger, der sidder i vejen for montagen, skal være fjernet inden opstart. 
• Flytning af radiatorer eller anden rørføring, der kræver VVS-arbejde, er ikke medregnet. 
• Efterfølgende malerarbejde ind- og udvendigt er ikke medregnet. 
• Forbrug af strøm og vand betales af bygherre. 
• Afgifter til kommunen vedrørende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt eventuelle 

udgifter til parkering/ råden over vejareal betales af bygherre. 
• Ejendommen skal opmåles af landmåler ifm. udarbejdelse af myndighedsprojeket. Den 

estimerede tidsplan i tilbuddet er angivet under forudsætning af, at facaderne er frit 
tilgængelige til opmåling. 

 

Særlige forhold 

• Altan.dk gør opmærksom på, af hensyn til brandmyndighederne vil det være påkrævet at 
blænde de eksisterende vinduer på bagtrappen i 56th og 44th. Vinduerne flyttes til 
”gavlen” på trappetårnet, dette er inkluderet i tilbuddet for disse altaner. 

• Altan.dk gør opmærksom på, at ved altanerne i 56tv/th, 52tv, 48tv, 44tv, 44th vil dybden 
på altanen ved 1-fags vinduet risikere at overskride de kommunale krav, hvorfor der kan 
komme indsigelser fra kommunen.  

• Altan.dk gør opmærksom på at ved altanerne mod gaden, kan der fremkomme krav fra 
kommunen til ændret størrelse og placering. 

Estimeret tidsplan 

• Intern overdragelse: 1 uge 
• Udarbejdelse af hovedprojekt (tegninger): 4-5 uger. 
• Myndighedsbehandling (arkitektafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune). 
• Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (statiske beregninger): 4-5 uger. 
• Myndighedsbehandling (ingeniørafdeling): 6-8 uger (afhængig af kommune). 
• Produktion af døre og altaner: 6-8 uger. 
• Samlet montagetid: 43-44 uger (ca. 2-3 dage pr. altan). 
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Entreprisesum 

Antal Beskrivelse  Stykpris  Total 

3 Altan * ca. 1250x3200 * 2-fags * Gavl * SG41, 1.-3.tv 54.988 164.963 

1 Altan * ca. 1250x3200 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * 
SG41, 4.tv 64.672 64.672 

3 Altan * ca. 1250x3600 * 2-fags * Skrå afskæring * SG41, 
1.-3.th 53.655 160.966 

1 Altan * ca. 1250x3600 * Udvekslinger * 2-fags * SG41, 
4.th 58.497 58.497 

12 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags *JG56tv, 52tv, 48tv, 44tv, 
1.-3. sal 57.596 691.150 

4 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags *JG56tv, 
52tv, 48tv, 44tv, 4. sal 62.438 249.751 

6 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl *JG56th, 44th, 1.-3. 
sal 81.523 489.137 

2 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl 
*JG56th, 44th, 4. Sal 86.365 172.729 

12 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags *SG54th, 50th, 46th, 42th, 
1.-3.sal 49.003 588.041 

4 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * SG54th, 
50th, 46th, 42th, 4.sal 53.845 215.381 

6 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG52th, 48th, 1.-
3.tv 55.302 331.813 

2 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * 
SG52th, 48th, 4.tv 64.986 129.972 

3 Altan * ca. 1250x4000 * 2-fags * Gavl *JG40, 1.-3.th 61.061 183.183 

1 Altan * ca. 1250x4000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl 
*JG40, 4.th 70.745 70.745 

9 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG54tv, 50tv, 
42tv, 1.-3.tv 53.175 478.574 

3 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * 
SG54tv, 50tv, 42tv, 4. sal 58.017 174.051 

3 Altan * ca. 1250x3000 * 2-fags * Gavl * SG46tv, 1.-3.sal 53.175 159.525 

1 Altan * ca. 1250x3000 * Udvekslinger * 2-fags * Gavl * 
SG46tv, 4.sal 58.017 58.017 

3 Altan * ca. 1100x3600 * 2-fags * JG41tv, 1.-3.sal 62.490 187.471 

1 Altan * ca. 1100x3600 * Udvekslinger * JG41tv, 4.sal 73.057 73.057 

1 Fællesomkostninger (byggeplads og logistik) 905.757 905.757 

1 Fællesomkostninger (projektering) 109.881 109.881 

Sum 5.717.333 



 

Altan.dk a/s 
Øst: Æblegården · Næstvedvej 60 • 4180 Sorø | Vest: Tomsagervej 2 • 8230 Åbyhøj 

Tel: 70 26 83 03 • CVR nr. 1520 0081 • info@altan.dk • www.altan.dk 

Moms (25 %) 1.429.333 

Pris inkl. moms 7.146.666 

 

Tilvalgspriser: 

 Beskrivelse  Pris ekskl. moms  

Indadgående dør: Kr. 1.200.- pr. stk. 

Ny lysning omkring dør: Kr. 3.200.- pr. stk. 

Forhøjet gavl:  Højde=1800 mm.: Kr. 4.800.- pr. stk. 

 

Alternative priser: 

Andel af fællesomkostninger ved det primære tilbud (kr. 905.757+109.881)/80 altaner: 

Andel pr altan:                 kr. 12.695 ekskl. moms 

Materialevalg, størrelse og placering forbliver uændret, antal ændres til 35 altaner: 

Andel pr. altan:                 kr. 16.122 ekskl. moms 

Bemærk at prisen pr. altan er den samme samt at andelen af fællesomkostninger på de 35 altaner 
kun kan betragtes som vejledende, da der kan komme ændringer, når de aktuelle placeringer samt 
korrekte typer af altaner kendes. 

Den viste pris er baseret på et valg af placering og antal foretaget af Altan.dk. 

 

Accept 

Nærværende tilbud nr. 14093 af den 15. oktober 2014 accepteres hermed: 

  

For Altan.dk a/s:  

  

Dato: ______________ Underskrift: ____________________________ 
 
                           Niels Urban Hansen 

For bygherre:  

Dato: ______________ Underskrift: ____________________________ 
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