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Deri 16. februar 2012

[ T i l b u d nr. 12.T.1216 - Ang. isolering af facader m . m .
I forsættelse af behageligt møde d. 2. februar ang. isoleringsløsning af bebyggelsens
facader, fremsendes herved den lovet anvisning fra Skalflex A/S, "facaderisoleringssystem"
Håber at den kan give nogle svar på yderlige spørgsmål, samt givet et overblik ang.
energibesparelser o.l.
Du er i øvrigt meget velkommen til at kontakte konsulenten direkte med uafklaret
spørgsmål.
Vedr. isolering af gavlfacaden i nr. 44, opsætning af 80mm eller 100 mm isoleringsplade
pudses med Skalcem hvid 2000 samt sokkel til 20 cm. under terræn i 75 mm ESP Figur IB
andrager prisen estimeret kr. 50.000,00
Hvis der kun isoleres på gavlen må det forventes at der skal udføres en lodret fuge samling
Ved senere forsættelse.
Estimeret pris pr. bolig er kr. 250-300.000,00 -4,5-5 mil. for alle 16 huse
Ovennævnte beløb er med ny skorsten armeret puds og afdækning, nye skiffer sålbænke ol.
Der er i øjeblikket en mulighed for tilskud til energiforbedringer en ordning som udføres i
samarbejde med bebyggelses energiselskab (Dong) med tilbage betaling af salg af C02
Pris overslag for renovering af gavl skorstene, hvor alt maling fjernes, løst og frønnet puds
fjernes, eksist. afdækning nedtages/borthugges, der gen oppudses med armeret puds i hvid
Skalflex med ny betonafdækning m/udhæng og vandnæse og skorstenstag.
Prisen andrager kr. 29.500,00
Prisen andrager for lille skorsten med ny afdækning på armeringspuds m.v. kr. 17.250,00
Alle ovenstående priser er estimeret overslag, og kan fastpris sættes efter prøve udførelser
Vi håber, at ovenstående er fyldestgørende, og er gerne til rådighed med de supplerende
oplysninger, som De måtte ønske.
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