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  CVR:  34 29 31 55 

 LISTELOFT            dato: 03.01.2018 
 
  Prisen er pr. m2 og indeholder: 
 

- 21x27 mm træliste høvlet 4 sider 
- opsat på sorte lister, ingen synlige skruer/søm 
- samlet i elementer af 60 cm bredde 
- længde på lister maks. 480 cm (540 cm m. forlænget leveringstid) 
- afstand (luft) mellem lister ca. 10 mm 
 

Listelofter i elementer leveret og monteret inkl. tilpasning på adressen 
 

 TRÆSORT  rumhøjde               ekskl. moms               inkl. moms 
 
 ludet fyr  plant, fladt loft / maks. højde 260 cm 1.260 kr. 1.575 kr. 
  plant og skråt loft / over 260 cm  1.580 kr. 1.975 kr. 
 
 ludet douglas gran plant, fladt loft / maks. højde 260 cm 1.860 kr. 2.325 kr. 

(28x28mm listedimension) plant og skråt loft / over 260 cm  2.180 kr. 2.725 kr. 
 
 lærk  plant, fladt loft / maks. højde 260 cm 2.260 kr. 2.825 kr. 
  plant og skråt loft / over 260 cm  2.580 kr. 3.225 kr. 
 
 cedertræ  plant, fladt loft / maks. højde 260 cm 2.312 kr. 2.890 kr. 
  plant og skråt loft / over 260 cm  2.632 kr. 3.290 kr. 
 
 eg  plant, fladt loft / maks. højde 260 cm 2.388 kr. 2.985 kr. 
  plant og skråt loft / over 260 cm  2.708 kr. 3.385 kr. 
 
        
 TILVALG        
 
    sort akustikdug for ekstra støjdæmpning 120 kr. 150 kr. 
 
    indbygninger af spots, udtag, stik, højttalere osv.             pris efter aftale  
 
 

  forudsætninger   
  

elementer skal tilpasses på stedet inden opsætning, det er forudsat at rummet er 
ryddet og loftet er plant og der er forskalling pr. 30 cm bag gipsplade eller anden 
beklædning, der opfylder gældende brandkrav 
 
pris for levering og montering er indenfor en radius af 50 km fra Aarhus – ved 
længere afstand vil der blive pålagt et tillæg 
 
leveringstid efter aftale, da listelofterne speciallaves for hver enkel bestilling 
 
alt hvad der kommer udover ovenstående vil blive takseret til en timepris på kr. 
400 ekskl. moms pr. time 

 

   
 


