
Murerfirmaet Ken Hansen ApS 
 
    

 
 

Murerfirmaet Ken Hansen ApS. Hjelmvænget 10, 4780 Stege. Tlf. 2042 2088. CVR 39997363. 

Morten R  
Skælbæk bro  
4780 Stege         
  
                                                                                                  Tilbudsnr.:19-01-22-2   
Tilbud på Badeværelse og opholdsrum   
 
Opholds rum  
 

- Banke gammelt tis rende væk på væg og gulv 
- Prime gulv og væg   
- Puds af gulv på ny  
- Puds af væg på ny 
- Net filts på væg 1 lag  
- Filtse væg 2 lag hvid dura puds 2   
- Lap af huller i fliser efter demontering af vvs  

 
Timer og alle materialer er inkl    24.200+Moms  
 
Baderum  
 

- Banke eks vægge ned 
- Opmuring af 2 ny vægge i 10 cm gasbeton inkl 1 stk overlægger  
- Opmuring af 5 cm opkant ved badekabinen  
- Prime gulv og vægge  
- Udfører vådrum på vægge og gulv  
- Lægge fliser på gulv  
- Opsætning af fliser i bade kabine 90x90x210 
- Opsætning af 7 cm sokkel 
- Fuge fliser  
- Gummifuge i alle hjørner samt mellem gulv og væg    

 
Timer og alle materialer er inkl    37.800+Moms   
 
  
 
Pris      00.000,00 kr. 
Moms 25%      0.000,00 kr. 
Total          00.000,00 kr. 
 
 
 
Timer, materialer samt bortkørsel af affald er inkl i tilbuddet.  
Der er regnet en flise med til 250M2  
I Baderummet bliver de nye fliser lagt på eks fliser på gulvet  
Der er ikke vvs- Maler, Tømrer med i tilbuddet   
 Extra arbejde udføres til 425? Moms  



Side: 1 af 1

Reklamationer skal ske inden 14 dage fra modtagelse af faktura, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. 
Ved rykker tillægges gebyr (100.00 kr.) 

Ved bankoverførsel angiv venligst fakturanummer og kundenummer.

Skærbæk Aps  
Ved Stranden 5  

4780 Stege 
Mail: info@sk-aps.dk 
CVR-nr.: 25326598

   

Kundenummer: 54433886

Overslagsnummer: 50397

Dato: 18-01-2022

Murerfirmaet Ken Hansen Aps
Maglekildevej 3
4780   Stege

OVERSLAG
Vedr. Tennis kluppen ved Mønshallen.

Hermed fremsendes en ca pris på at udføre de forskellige VVS opgaver som der blev drøftet til mødet 
til renovering af kælder lokalet med baderum.

Overslaget er gældende til: 30-06-2022

 

 

Beskrivelse Antal Stk. pris Sum
Afmonter to håndvaske og to toiletter og lave et nyt tekøkke med en 
køkkenvask n i opholdsrum

1 16.700,00 16.700,00

Afmontere to håndvaske og tre toiletter og opsætte et nyt toilet og to nye 
håndvaske samt lave et nyt gulvafløb og et brusebatteri inkl fremføring af 
vandrør.

1 25.800,00 25.800,00

I alt ekskl. moms. 42.500,00
Moms (25%) 10.625,00
I alt inkl. moms. kr 53.125,00



1

Morten Rikard   | Alia

Fra: HD Glas ApS <hdglas@hdglas.dk>
Sendt: 20. januar 2022 16:06
Til: morten@alia.dk
Emne: Tilbud vedr. udskiftning af termoruder

Hej Morten, 
 
Tak for din forespørgsel. 
 
Hermed tilbud på udskiftning af 4 stk. termoruder i forbindelse med Møns Tennisklub. 
 
I prisen er inkluderet udskiftning af eksisterende termoruder til nye klare energitermoruder, samt bortskaffelse af de 
gamle. 
 
Samlet pris ex moms: Kr. 5.875,00 
 
Med venlig hilsen  
 
HD Glas ApS 
Algade 24B 
4760 Vordingborg 
Tlf. +45 55376090 
E-mail: hdglas@hdglas.dk 


