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Alle priser er inkl. moms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vores standard profilerede 

Lysninger max lysnings dybde 

65 cm. 

Vinkelret 

lysninger 

Vinklet/skrå 

lysninger 

Tillægspris ved 

special profil 

2 lodrette sidestykker Med 1 fylding under 250 cm.  3.600 kr. 4.400 kr. +3.200 kr. 

2 lodrette sidestykker Med 2 fyldinger under 250 cm.  4.000 kr. 4.800 kr. +3.400 kr. 

2 lodrette sidestykker Med 3 fyldinger under 250 cm 4.400 kr. 5.200 kr. +3.600 kr. 

2 lodrette sidestykker Med 1 fylding max 340 cm. 3.900 kr. 4.700 kr.  +3.700 kr.  

2 lodrette sidestykker Med 2 fyldinger max 340 cm.  4.300 kr. 5.100 kr. +3.900 kr. 

2 lodrette sidestykker Med 3 fyldinger max 340 cm. 4.700 kr. 5.500 kr. +4.100 kr. 

vandret overstykke Med 1 fylding max 250 cm.  3.000 kr. 3.800 kr. +1.500 kr. 

vandret overstykke Med 2 fyldinger max 300 cm.  3.400 kr. 4.200 kr. +1.700 kr. 

vandret overstykke Med 3 fyldinger max 300 cm. 3.800 kr. 4.600 kr. +1.900 kr. 

Under vindue Med 1 fylding max 250 cm. 3.600 kr. - +1.400 kr.  

Under vindue Med 2 fyldinger max 300 cm. 4.000 kr.  - +1.600 kr. 

Under vindue Med 3 fyldinger max 300 cm. 4.400 kr.  - +1.800 kr. 

 

Lysninger 
Lysninger udføres på individuelle mål. Fremstilles i profileret fyrretræs 

rammer i u/s kvalitet. Fyldninger med frise udføres i S-lux plade, glatte 

fyldninger udføres i birke finer eller MDF.  

Alle priser er Ekskl. Malerarbejde (spartle, fuge, og male) 

 

Opmåling på adresse er gratis. Hvis ikke vi står for montering skal den 

person som skal montere være med til opmåling. 

Østersøvej 115 

2150 Nordhavn 

Tlf: 60 89 46 77 

e-mail: info@nordhavnssnedkeren.dk 
 

CVR nr. 38564234                         Februar 2023 
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Monteringen skal ske samlet antal, ellers deles montering op 

efter antal der kan monteres pr. omgang. 

 

 

Antal lysnings sæt Inkl. 25% moms 

1 6.800, - 

2 10.100, - 

3 13.378, - 

4 16.654, - 

5 19.928, - 

6 23.200, - 

7 26.470, - 

8 29.738, - 

9 33.004, - 

10 36.268, - 

11 39.530, - 

12 42.790, - 

13 46.050, - 

14 49.308, - 

15 52.564, - 
 

 
 

-  Ret til prisændringer forbeholdes! 

 

 

Monterings priser 
 

Monterings priserne er ekskl. indkøb af indfatninger, men inkl. 

montering af indfatninger. Ved indkøb af indfatninger faktureres 

dette separat.  

Hvis arbejdet forgår uden for Storkøbenhavn på lægges der 15,30 kr. 

pr. kørte km inkl. moms fra vores værksted i Nordhavn, og retur.  

Ekskl. Malerarbejde.  
 


