
           FORÅRETS VARMESTE TILBUD 
             MONTERING AF PILLE FYR 

                      PRIS KR. 7495,-inkl. MOMS 

Pillefyr købt hos VVS-EKSPERTEN, pris eksempel 

BIOMAX 10 KW COMPACT HØJRE       1 STK.   (normal pris kr. 21.990,-)                                                               

RØGRØROVERGANG Ø90 – 105MM   1 STK.         

RØGRØR U/KLAP Ø105X500MM         1 STK.         

BIOMAX 10/15 KW MONTRINGSSÆT 1 STK.   

TRYKEKSP. BEHOLDER FLAD 18L          1 STK.      

SAMLESÆT T/TRYKEKSP. 2,5 BAR        1 STK.      

STÅL FLEXSLANGE ¾”1000MM M/N   2 STK.      

ENERGITILSKUD                                     -1 STK.       4000,00                                                 -4000,00 

 I alt kr. inkl. Moms                                                                                                                20.000,00      

Der er flere modeller samt størrelser at vælge i mellem. Spørg VVS-EKSPERTEN. 

Kunden køber selv pillefyr hos VVS-EKSPERTEN. 
Pris for montage er udover pris på pillefyr.  Følgende tilbud er kun gældende ved brug af  

Hyldborg Montage / NH. Bioservice. 

 

Hyldborg Montage v/ Jan, mobil 2489 1148, mail: hyldborgmontage@netmail.dk 

NH. Bioservice v/ Martin, mobil 2166 2288, mail: info@nhbioservice.dk 

 

  

 

                          

 

  



Hvad er inkl. i opsætning af et pillefyr: 

Vi monterer rør og fittings til eksisterende rør, hvor det tidligere fyr har været monteret. 

Har kunden en ældre installation med store rør 1 3/4 til 2 1/2” og der ikke er gevind, kan 

det være nødvendigt at montere nye specialkoblinger som betales særskilt. Kedlen skal 

afhentes af kunden og placeres i fyrrum evt. afhentning og placering i fyrrum mod merpris. 

Fyret er i drift inden vi kører igen. Anlægget udluftes ved opstart. Evt. efterfølgende 

udluftning foretages af kunden selv, vi vejleder og hjælper. 

1 års telefon support, efter montering og opstart af pillefyr. 

 

Montering er inkl. Røgrør jvt. Tilbud. 

Trækstabilisator anbefales og monteres særskilt kr. 500,00 inkl. Materialer. 

Reparation af murbøsning og evt. lukning af gammelt hul til skorsten er for købers regning. 

Isolering af centralvarmerør / vandrør er IKKE omfattet af tilbud eller almindelig prisgivning. 

Vi kan udføre det mod ekstrabetaling og efter nærmere aftale. 

 

Godkendelse: 

Kunden skal forudgående selv sørge for godkendelse af fyrrum og skorsten ved 

skorstensfejeren. Fyr og fyrrum skal efter installationen godkendes af skorstensfejer det 

søger kunden selv for.  

Kunden køber selv delene ved VVS-EKSPERTEN, som Hyldborg Montage og NH. Bioservice 

monterer. Tilbud og montage faktureres særskilt efter endt montage. 

 

Bortskafning af anlæg: 

Vi gør opmærksom på at vi IKKE bortskaffer det gamle anlæg, men vi skærer det gerne fra, 

og flytter det til side, det vil naturligvis være en fordel det er fjernet når vi kommer, men 

det er ikke et krav fra vores side. Vi kan fjerne det gamle anlæg mod en merpris. 

Evt. ekstra pumpe: 

Er der behov for en ekstra pumpe, betales denne særskilt. 

Kørsel: 

Bor du længere væk end 70 km fra Nørre Snede, er prisen kr. 8,00 pr. km + evt. broafgift. 

Google / Krak bruges som beregner for antal kørte km. 

 


