
Anette & Normann P 
Kærhavegårdsvej 145 
9270 klarup     Tårs D 8/10/10 
   
 
 
 
 
Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på El-arbejde, til jeres nye hus. 
 
Kontakter som Hvid-fuga, stikkontakter uden afbryder. 
 
Rammer fuga 63 SOFTLINE 
 
 
Entre 
 
Lev. Og montering af 4 stk. 20w kipspot for montering i loft 
Incl. kabel, ledning, pærer og elektronisk trafo   kr. 2465,00 
Installation til spot i udhæng kabel dåse samt boring af hul 175.00 pr. sted 
Mrk 2      kr. 525,00 
Lev og montering af 230v 20w spot galv og 9w pære 440.00 pr. sted.  
- 10% mrk1 3x440= 1320,00 – 10%    kr. 1188,00  
Lev og montering af 1 stk bevægelses sensor tænder lamper mrk 2  kr. 920,00 
Installation til lys på loft 1 pol afb. Samt 1x18w armatur på loft.  kr. 560,00 
Lev og montering af 1 stk. brandalarm incl. back-up batteri  kr. Vendia 
 
Bryggers 
 
1 stk. trippelstikk. Gulvvarme    kr. Vendia 
TV/PDS kabler placeres i teknikskab    kr. Vendia 
2x 18w armatur     kr. dekort 
 
Værelse 1 
 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Kabel (Coax)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
 
Bad 
 
Lev. Og montering af 1 stk. 20w kipspot for montering i loft 
Incl. kabel, ledning, pærer og elektronisk trafo   kr. 895,00 
Udtag bagved spejl     kr. Vendia 
Stikkontakt placeres i skab     kr. Vendia 
 
 
 
 



 
 
 
Soveværelse 
 
Kabel (Coax) og rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton  vægge 
Excl. Afslutnings dæksler alm. højde    kr. 455,00 
230v stikkontakt højde alm. højde    kr. 520,00 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler alm. højde    kr. 455,00 
 
Stue 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. Vendia 
Kabel (Coax) og rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton  vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. Vendia 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Kabel (Coax) og rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton  vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
     
Køkken/Alrum 
 
Lev. Og montering af 5 stk. 20w kipspot for montering i loft 
Incl. kabel, ledning, pærer og elektronisk trafo mrk 3   kr. 2960,00 
1 stk.ekstra tænding for spot i udhæng    kr. 380,00  
Installation til spot i udhæng kabel dåse samt boring af hul 175.00 pr. sted kr. 525,00 
Lev og montering af 230v 20w spot galv og 9w pære 440.00 pr. sted. 
 3x440= 1320 – 10%    kr. 1188,00  
Kabel (Coax) og rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton  vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
230v stikkontakt     kr. Vendia 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
 
Værelse 3 
 
Kabel (Coax)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Lev og montering af elektrisk lysdæmper uni 350   kr. 565,00 
10 meter 3x1.5 ført ud i terræn for senere garage excl.nedgravning  kr. 355.00 
1 stk. ekstra 230 V stikkontakt    kr. 520,00  
 
 
 
 
     
 



Værelse 2 
 
Kabel (Coax)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Kabel (dobbelt PDS)  rørføring for ekstra tv stik i hus med gasbeton vægge 
Excl. Afslutnings dæksler      kr. 455,00 
Lev og montering af elektrisk lysdæmper uni 350   kr. 565,00 
      
GT 
 
Lev. Og montering af 1 stk. 20w kipspot for montering i loft 
Incl. kabel, ledning, pærer og elektronisk trafo   kr. 895,00 
 
 
Udv. 
 
Levering og montering af 1stk. 230V stikkontakter i stænktæt materiale 
Terasse      kr. 540,00 
Levering og montering af 1stk. 230V stikkontakter i stænktæt materiale 
Ved dør      kr. 540,00 
 
Tv 
 
Fuldmontering af i alt 7 stk. radio/tv slutdæksler incl. splitter, forstærker 
Connectore, samt 230V stikkontakt i teknikskab   kr. 4084,00 
 
Fuldmontering af PDS 
 
Fuldmontering af PDS installation i teknikskab incl. boks RJ 45 Stik 
Samt fuldmontering af slutdæksler og opmærkning i alt 7 steder  kr. 4525,00 
 
SOFTLINE 63 RAMMER  
 
Merpris      kr. 500,00 
 
Spotkabel indvendig 
 
Der trækkes 3x 1.5 rund for senere  udskiftning af spot   kr. DALBAK
     
 
Dekort 
2  stk. spinner i bad a 167 kr. pr. sted.    kr. -334,00 
1 stk. 2x18w armatur i bryggers                                                                                kr. -169,00 
1 stk, udv scorpius a 178 pr. sted                                                                               kr.-178,,00 
1 stk.lampested i alrum                                                                                              kr. 280,00 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
 
Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte eller i øvrigt, er I naturligvis meget velkommen til at 
kontakte os. 



 
Kan tilbuddet accepteres ønskes kopi underskrevet og returneret til os. 
 
Accept 
 
……………………                                                             ……………………………………….. 
 
Dato.                                                                                        Bygherre. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Christoffersen 
 


