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Beställningsblankett: BRF Eddan 

Bindande Handlingar:  

 

 

Måttanpassade Plisségardiner 

 

Våra plisségardiner är ett praktiskt och dekorativt tillval som ger dig möjlighet att skapa olika ljussättningar 

för din balkong och terrass. De ger ett stabilt skydd mot solens starka strålar och bidrar till en lägre 

temperatur, både på balkongen och i ditt hem, samt ett praktiskt insynsskydd från grannar och 

förbipasserande. De specialtillverkas unikt till just din inglasning för att passa perfekt. 

 

Gardinerna är tillverkade av en tvättbar och pärlemorbehandlad polyesterduk, som reflekterar bort solljus 

och bidrar till en svalare balkong. De är monterade med clips och kan enkelt tas loss för rengöring.  

Med sin praktiska tvåvägsjustering är de enkla att justera både uppifrån och nerifrån till önskat läge och i 

höjd med fönsterpartiet. Det följer även med en förlängningsbar manöverstång 

Kulör på tyg är 3502 ljusgrå och profil är i Ral- kulör 9006. Titta gärna i Alnovas produktblad samt 

demoinglasning på gården, där vi monterat plisségardiner. 
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Detta bekräftar beställning av plisségardiner enligt de 

angivna handlingarna. 
 

 

Namn: 

 

Adress:  

                                                                                                                      Lgh nr:  

Postnummer & ort:  

 

Mobilnummer/Hemnummer: 

 

Personnummer: 

 

E-post (faktura skickas hit): 

 

Returneras till: 

Brf Eddan (Postlådan) 
Ättekullagatan 2 
Eller till 

Alnova Balkongsystem AB 

Att: Stefan Almstedt 
Orrekulla industrigata 61 
425 36  Hisings Kärra 
Stefan.almstedt@alnova.se 



 
 

 

 

Plisségardiner 

Balkongtyp 

(Se bifogad fasadritning) 

Mått i mm/lpm 

(Bredd) 

Ordinarie priser 

(Inkl. moms) 

Era rabatterade priser 

(Inkl.moms) 

   

b1 

b2 

b3 

b4 

terrass luckor 

terrass dörrar 

 1050x3200mm    4,25 lpm 

          6200mm    6,20 lpm  

          2700mm    2,70 lpm    

          3700mm    3,70 lpm 

          3200mm    3,20 lpm  

          6200mm    6,20 lpm                        

   7 701 kr  

 11 234 kr  

   4 892 kr  

   6 704 kr  

   5 798 kr  

 16 659 kr 

 6 550 kr  

 9 550 kr  

 4 150 kr  

 5 700 kr  

 4 900 kr  

            14 100 kr 

 

Kryssa i den inglasningstyp som hör till din balkong. Se bifogad fasadritning. Viktigt att ni fyller i ert 

lägenhets nr, då kan vi kolla att er balkongtyp nedan stämmer. 

 

 

 
(Samtliga balkonger med fastad mot öst (Parkering) har alternativ b1. Innegård mot väst har b2-b4 och terrass.) 

 

 

OBS! Vi är tacksam för din beställning, senast den 2 oktober 2020.  

 

Ni kan lämna Er beställning i Brf Eddan´s postlåda på Ättekullagatan 2 eller maila/skicka till Alnova 

Balkongsystem AB, se adress överst på beställningsblanketten. 

 

Vid frågor vänligen maila: stefan.almstedt@alnova.se som kommer sammanställa samtliga frågor och besvaras senast 

den 25 september. Frågor och svar kommer även att läggas ut på eddan.hsbbrfwebb.se. 
 

 

Plisségardinerna kommer att monteras i samband med montage av inglasning 

Beställningsblanketten är giltig i 30 dagar.  

Faktura skickas ut via mejl efter montagets slut. Betalningsvillkor 10 dagar. 

Övriga villkor i enlighet med konsumentköplagen. 2 års garanti 

 

Härmed förbinder jag mig att beställa tillverkning, leverans och montage av plisségardiner 

enligt ovan.   

*Med signerat dokument godkänner du att Alnova Balkongsystem AB får lagra dina personuppgifter och samtlig information i detta dokument 
så länge som lagar kräver, i enighet med regler för GDPR. Syftet med lagringen är för att vi skall ha kännedom om var din beställning skall 
monteras, samt för att kunna kontakta och fakturera dig. 

DATUM: 
 

 

NAMNUNDERSKRIFT: 

mailto:stefan.almstedt@alnova.se

