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Indledning 
I det følgende beskrives reglerne for skiltning og facaden på ejendommen, idet 

der er taget udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes gældende Skilte og 
facademanual.  

Ved skiltning forstås al dekoration og kommunikation på den udvendige del af 
butikkernes areal – herunder også indgangs- og vinduespartierne, facaden og 

fortorvet. 

 
Ejerforeningens krav 

Uanset følgende regler, skal ejeren/lejeren altid fremlægge forslag, der tydeligt 
beskriver og viser de påtænkte ændringer og deres placeringer i god tid inden 

arbejdet påbegyndes.  
Forslag skal forelægges bestyrelsen til skriftlig godkendelse. 

 
Myndighedernes krav 

For butikkerne Smallegade 26 A gælder særlige regler, idet der for området 
foreligger en lokalplan. Skiltning og facade skal derfor være i overenstemmelse 

med Frederiksberg Kommunes krav og ejer/lejer skal selv – for egen regning - 
indhente den fornødne myndighedsgodkendelse.  

 
Der henvises til ejerforeningens vedtægter og lokalplan 83 for 

området. 

 
Formål 

Med denne manual vil ejerforeningen sikre at butiksfacaderne tilpasses husets 
oprindelige stil og arkitektur. Det er hensigten at facaden skal danne et 

harmonisk hele som understreger husets linier og bygningsdele. 
 

Skiltning skal udformes med omtanke og omsorg og må ikke dominere med 
overdreven størrelse, krasse farver eller et virvar af budskaber. Formålet med 

skiltningen er at formidle information om butikkens navn, idet butikkens 
vinduesudstilling bør fortælle historien om vareudbuddet. 

 
 

Primær skiltning 
Primær skiltning skal angive butikkens navn eller vareudbud. Butikkens navn 

kan angives ved skilt monteret i den øverste butiksrudes ramme eller tekst på 

samme. 
Der må ikke sættes skilte på mur omkring butikvinduer og der må ikke sættes 

skilte, kasser, eller andet foran den lodrette mur mellem butikkerne. Ligeledes 
må vindues- og dørindramninger, tagnedløb m.m. ikke tildækkes.  
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Sekundær skiltning – butiksvinduer og døre  
Ingen butiksvinduer må afblændes eller tildækkes med folie eller andet 

afblændingsmateriale, og der må højst sættes få og højst 10 cm løse 
bogstaver på døre og vinduer.  

Der skal være indkik i forretningen i almindelig øjenhøjde. 
Faverne skal tilpasses bygningens og omgivelsernes farveholdning og 

bogstaverne må ikke udføres i selvlysende farver eller i blanke reflekterende 
materialer. 

 

Klapskilte 
Der må højst opsættes et klapskilt pr. forretning og der skal være mindst 1,5 

m fri fortovspassage ved siden af skiltet. 
Klapskiltene skal samordnes, således at de giver et ensartet udtryk 

 
Vareudstilling 

Udstillingsstativer må kun fylde max 60 cm. i dybden og max 1 m. i højden og 
må kun sættes langs et af butikkens vinduer. Det skal tilstræbes, at 

vareudstillingen giver et pænt og ordentligt udtryk ved at benytte ens stativer. 
Varestativer skal fjernes/ rulles ind efter lukketid.      

 
Maling af vinduer 

Må kun foretages af professionel maler og efter tilladelse fra Bestyrelsen. 
 

Markiser, parasoller og faste baldakiner 

Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtage eller parasoller på eller ved 
butikkerne. Såfremt der ønskes markiser, skal disse være fra Wiking Markiser 

og opsættes mellem det øverste og det nederste vindue. Der kan opsættes en 
markise op ubrudt over dør og vindue.  

 
Produkt og type: 

Wiking Markiser Markiser (knækmarkise) 
Farve: Grå - Dickson 6088 

Placering:  Markiser må ikke opsættes ubrudt over flere vinduer og døre.   
Markiserne skal være ens langs hele ejendommens facade og skal rulles ind 

efter forretningstids ophør.  
 

Sikringsgitre 
Sikringsgitre skal placeres på den indvendige side af vinduer og døre. De skal 

respektere butikkens facade og være så transparente at vinduesudstillingen 

ikke skjules. 
 

Udhængsskabe  
Udhængsskabe vil ikke blive accepteret 
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Ventilation  
Ventilation i vinduesrammer og karme skal udføres sådan, at de ikke er synlige 

udefra og må ikke genere ved støj eller lugt. 
Det er ikke tilladt at sætte ventilation i butikkens vinduer eller udskifte  

vinduer med ventilatorer. 
 

Vinduer og døre 
Ved udskiftningen af ejendommens vinduer i 2001 er der taget hensyn til 

ejendommens oprindelige vinduer mht udformning, materiale og dimensioner.  

Ved udskiftning af butikkernes vinduer og døre skal følgende derfor 
overholdes: 

Produkt:        Velfac 
Farve:           Flügger byhvid U-199 

Ved udskiftning af gårdfacadens butiksvinduer skal ovennævnte produkt og 
farver ligeledes benyttes.   

 
Udendørsbelysning 

Blinkende lys accepteres ikke. 
De eksisterende lamper over øverste butiksrude må ikke fjernes. Ved 

udskiftning skal samme type og farve anvendes. 
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