FLEXaltan
- flexibel byg selv

FLEXaltan
- Hurtig og nem adgang til et rum i det fri.
- Dansk produceret kvalitet i et enkelt og stilfuldt design.
- Ekstra kvadratmeter til din bolig.
- Kan monteres uden brug af kran.
- Kan efterfølgende udvides efter behov.

www.flexaltan.dk

FLEXaltan
- flexibel byg selv

FLEXaltan er udviklet til hygge, afslapning og frihed.
Et privat og fredeligt frirum, hvor du kan nyde udsigten.

Design:

Enkelt design gør, at altanen kan bruges på alle typer 		
huse. Du vælger den udfyldning, der passer til dit hjem.
Systemet er udviklet af Dommerby Stål.

Levering:

Standard bund, gelænder og søjler giver kort leveringstid

Kvalitet:

Ekstra god stabilitet. Vi har krydsvanger, som giver en god
og stabil understøtning.

Ombygning:

Du er ikke låst fast i design eller størrelse. Altanen kan 		
udvides, så den passer til dine ønsker i fremtiden.

Montage:

Nem og enkel montage uden kran. Gør det selv eller få vores
landsdækkende netværk af montører til at lave en færdig løsning.

Godkendt:

Alt bygningsstål skal være produceret efter EN 1090-1 pr.
1. juli 2014. FLEXaltan overholder naturligvis alle krav.

Salgs og leverings betingelser:

Se vores hjemmeside

Prisberegner se www.flexaltan.dk
Alle vores priser er vejledende - ring for en god pris 9753 5200

Gelænder sektion
Gelænder leveres med den løsning du
ønsker: Glas, perforeret plade
eller stål, klar til montage.

1m

Modul sektion
FLEXaltan opbygges af 1m² store
1m

moduler.
Modulerne leveres fix og færdige, klar til
montage.
1m

Flexibel
FLEXaltan kan sammensættes i
utallige kombinationer.

Individuelle altaner
- få dig et ekstra rum i det fri
Hygge, solskin og frihed til udfoldelse. Er det, hvad du ønsker dig af din nye altan?
Dommerby Stål leverer altanen, så den passer præcist til dine behov, uanset om du ønsker, at
altanen skal være rund, trekantet, firkantet, stor, mellem eller lille.
Vi fremstiller og monterer kvalitetsaltaner, til ethvert behov. Vi bruger de bedste materialer inden
for stål, glas og træ. Vi overholder naturligvis EN 1090-1.

Trapper ude & inde
- kom sikkert frem mellem etagerne
Ståltrapper fra Dommerby Stål bringer dig sikkert frem mellem etagerne i og uden for bygningen.
Ståltrapperne konstrueres, i et let og luftigt design.
Dommerby Stål fremstiller og monterer kvalitetstrapper på mål, efter EN 1090-1.

Produktionsudstyr
- til industri
Dommerby Stål leverer kundetilpasset produktionsudstyr til industrien. Det kan for eksempel
være støbeforme, silo- og transportanlæg, løfteudstyr, betongenbrugsanlæg, fiberblæsere, omrørerudstyr, biogasanlæg ect.
Vi leverer fleksibelt og hurtigt og lige netop det produkt, som din virksomhed har brug for.

Smedeopgaver
- til ethvert behov
Vore kompetente og erfarne medarbejdere løser alle former for smedeopgaver lige fra fremstilling
af brugerdisplay til konstruktion af løfteelementer.
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