
     København 30-05-2017 

Hej med jer 

  

Mejlshede Låse har nu fremsendt tilbud på sikring af dørene til vores lejligheder. De tilbyder tre 

forskellige løsninger, der alle kan kombineres. Dog får man klart den bedste sikring for pengene, 

ved at vælge ekstralåsen. 

  

1) Ekstralås 

Installation af en indstukken Ruko ekstralås med cylinder i jeres eksisterende låsesystem.  

Pris pr. stk., inkl. moms:    kr. 3.111,25 

Pris pr. stk. ved min. 5 stk., inkl. moms:   kr. 2.798,75 

Pris pr. stk. ved min. 10 stk., inkl. moms:   kr. 2.448,50 

  

2) Sikkerhedsslutblik 

På den eksisterende lås kan vi udskifte det eksisterende slutblik til et væsentligt stærkere 

sikkerhedsslutblik, så karmen holder til meget mere. 

Pris pr. stk., inkl. moms:    kr. 1.093,75 

Pris pr. stk. ved min. 5 stk., inkl. moms:   kr. 550,00 

Pris pr. stk. ved min. 10 stk., inkl. moms:   kr. 517,50 

  

3) Dørspion 

En dørspion gør det let at se, hvem der stå og banker på døren 

Pris pr. stk., inkl. moms:    kr. 977,50 

Pris pr. stk. ved min. 5 stk., inkl. moms:   kr. 396,25 

Pris pr. stk. ved min. 10 stk., inkl. moms:   kr. 355,75 

  

Priserne kan garanteres i 30 dage fra d.d. og forudsætter, at der afregnes for hver lejlighed 

umiddelbart efter endt installation med enten kontanter, dankort eller mobile pay.  

  

På nuværende tidspunkt har 8 lejligheder allerede udtrykt ønske om at have en ekstra lås. Der er 

derfor stor sandsynlighed for, at vi kommer ned på en pris på 2.798,75 kr. per ekstralås. 

Bemærk, at du kan bruge samme systemnøgle, som til de øvrige låse i din lejlighed. Hvor mange 

der vil have et stærkere sikkerhedsslutblik eller vil have dørspion er svær at sige. Men jo flere, jo 

billigere. Iben og jeg vil udover ekstra lås både have 2 sikkerhedsslutblik (for- og bagtrappen) 

og dørspion. 

 

I har 1 uge til at melde tilbage til mig, hvorefter jeg laver en aftale med Mejlshede. I vil høre 

nærmere, hvornår de kommer og laver de forskellige ting. Deadline for aflevering af vedlagt 

blanket er onsdag den 7. juni kl. 12. Udfyld venligst blanketten og aflever hos Ton. 

 

Vil du have flere informationer, kan vi mødes i gården onsdag den 31. maj kl. 19. Der kan du 

eventuelt også aflevere blanketten.    

  
Hilsen Ton 

tonrouw@gmail.com – 2099 4137 

 

 

mailto:tonrouw@gmail.com


BLANKET – aflever hos Ton, 30, 2 tv, senest onsdag den 7. juni kl. 12. 

 

Jeg vil gerne have – sæt kryds 

 

    Sæt kryds

Ekstra lås ved min fordør  

Ekstra lås ved min bagdør    

 

 

Sikkerhedsslutblik fordør 

Sikkerhedsslutblik bagdør 

 

 

Dørspion 

 

Navn    _____________________________________ 

 

Lejlighed, nr/sal/ tv/th   _____________________________________ 

 

 

 

 

 


