Bestelformulier

vlakgordijnsysteem Alusions • Panel
2016/08

Bedrijfsnaam

		

Contactpersoon

Telefoon

Adres

Fax

Postcode

Plaats

Ordernummer

E-mail

Ordernummer klant

Datum

Debiteurennummer

Commissie
Vlakgordijn 1

Vlakgordijn 2

Vlakgordijn 3

Type (zie var. A t/m L op de prijslijst of
verwijs naar uw eigen tekening aan de
onderzijde van dit bestelformulier)
Lengte rail (cm)
Aantal panelen
Pakketverdeling *

 links

Kleur rail *

 wit

 rechts  midden
 geanodiseerd

 links
 wit

 rechts  midden
 geanodiseerd

 links
 wit

 rechts  midden
 geanodiseerd

Artikelnummer (zie adviesprijslijst)
Breedte panelen (cm)
(lengte rail - 5 cm delen door het
aantal panelen + 5 cm)
Breedte panelen (cm) ind. afwijkend
Breedte verzwaringsprofiel (cm)
(standaard 2 cm korter)
Plaatsing *

 Plafond (= standaard)

 Plafond (= standaard)

 Plafond (= standaard)

 Wand **

 Wand **

 Wand **

 Alle panelen los

 Alle panelen los

 Alle panelen los

 Trekstang (1):

 Trekstang (1) :

 Trekstang (1):

Montagehoogte (cm)
Bediening * (kies uit de drie mogelijkheden)

 per pakket

 per pakket

 per pakket

 per paneel :

 per paneel :

 per paneel :

 links

 rechts

 Koordbediening (2):
 links
Luslengte koord * (bij afwijkende
lengte s.v.p. gewenste lengte invullen)

 links
 Koordbediening (2):

 rechts

 links

 Standaard (180 cm)
 Afwijkend:

 rechts

 rechts

 Afwijkend:

 rechts

 Koordbediening (2) :
 links

 Standaard (180 cm)
cm

 links

 rechts

 Standaard (180 cm)
cm

 Afwijkend:

cm

Kleur koord *

 wit

 grijs

 wit

 grijs

 wit

 grijs

Kleur trekstang *

 wit

 plexi

 wit

 plexi

 wit

 plexi

Lengte trekstang (cm)
* Aankruisen wat van toepassing is
** Bij wandmontage wordt het benodigde aantal
afstandsteunen meegeleverd. Zie voor prijzen de
adviesprijslijst.

(1) Vul ook kleur en lengte trekstang in
(2) Vul ook luslengte en kleur koord in

Handbediening met variabele breedtes van panelen naar keuze.
Teken hier uw paneelverdeling. Vergeet niet de paneelmaten te vermelden.

Voor akkoord:
Naam
Datum						
Handtekening

▲ vooraanzicht kamerkant ▲

Fax dit formulier volledig ingevuld naar 084--8349173.

Alle opdrachten worden geaccepteerd volgens de
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schadébo Den Bosch B.V.

verzenden

reset

