
Alle opdrachten worden geaccepteerd volgens de  verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schadébo Den Bosch B.V.2023|04

bestelformulier   
HOR2000 | inzethor 

bedrijfsnaam    telefoon

straat+postcode    e-mail

plaats    datum

contactpersoon    referentie

Sla het bestelformulier vóór invullen op.  Het wordt bij “VERZENDEN” verstuurd vanuit uw eigen e-mailprogramma.

 
1.  Profieltype    28mm    34mm    34mm dunne lip    43mm 
    
2.  Bevestigingssysteem   Verenstaal   Hoog/laag nok   AluClick (uitsluitend 34+43mm profiel. Zie tekening en ook punt 6. 
          D-maat < 5mm: 43mm | D-maat > 5mm: 34mm | D-maat = 5mm: beide mogelijk.  
      Anders  

3.  Gaastype     grijs   zand  crème  Panoramagaas1 zwart   Polltex® pollengaas²  grijs

          1   Panoramagaas: zwart, zéér fijnmazig gaas met een flinterdunne draad, waardoor ook de kleinste insecten niet naar  
 binnen kunnen. Omdat het gaas zo fijn geweven is, is de 'doorkijkbaarheid' subliem. Let op: prijstoeslag; max. breedte 150cm.
      ² Polltex®: pollengaas houdt niet alleen pollen maar zou ook fijnstof tegenhouden. Let op: prijstoeslag.

4.  Type kozijn 
        Toepassing 1    :   kunststof kozijn met standaard niet-verdiept profiel
        Toepassing 2a  :   kunststof kozijn met verdiept profiel
        Toepassing 2b  :   kunststof kozijn met verdiept profiel met smalle opstaande rand
        Toepassing 2c  :   kunststof kozijn met verdiept profiel met brede opstaande rand
        Toepassing 3    :   houten kozijn met verspringende aluminium strip (let op: montage op de aluminium strip). Houdt rekening met opdeklatten!
        Toepassing 4    :   houten kozijn met aluminium strip 
        Toepassing 5    :   aluminium kozijn (uitsluitend i.c.m. AluClick en 34mm of 43mm profiel; D-maat bepaalt profieltype: zie punt 6)
        Anders       

5.  Kleur: 34mm dunne lip is in alle onderstaande RAL-kleuren leverbaar. Voor alle andere typen: check de info achter de RAL-kleur 
        RAL3005 wijnrood (34|34dlip)      RAL9001 crèmewit (28|34|34dlip|43)
     RAL5004 zwartblauw (34)       RAL9005 gitzwart (34dlip) 
        RAL5011 staalblauw (28|34|34dlip|43)     RAL9006 blank aluminiumkleurig (34|34dlip|43)
        RAL6009 dennengroen (28|34|34dlip|43)     RAL9010 zuiver wit (28|34|34dlip|43) 
        RAL6064 monumentengroen (28|34|34dlip|43)    RAL9016 verkeerswit (28|34|34dlip|43) 
        RAL7016 antracietgrijs (28|34|34dlip|43)     zilver geanodiseerd (34|34dlip) 
        RAL7021 zwartbruin (34|34dlip)      RALx volgens opgave (28|34|34dlip|43)
 
6.  Maatvoering: doorzichtmaat opgeven; dikte (D) kozijn uitsluitend bij AluClick® vereist (zie afbeelding) 
    1. B:  mm x H: mm D: mm stuk(s)
    2. B: mm x H: mm D: mm stuk(s)
    3. B: mm x H: mm D: mm stuk(s)
    4. B: mm x H: mm D: mm stuk(s)
    5. B: mm x H: mm D: mm stuk(s)

7.  Bijzonderheden

N.B.: voor de stabiliteit wordt een inzethor AluClick® standaard met tussenprofiel geleverd; bij andere horren vanaf 1300mm. 
Bij AluClick® D-maat bepalend voor type profiel: (1) wanneer kleiner dan 5mm: alleen leverbaar met 43mm profiel, (2) wanneer 
groter dan 5mm: alleen leverbaar met 34mm profiel, (3) wanneer gelijk aan 5mm: beide profieltypen mogelijk.  

VOOR INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE TYPEN KOZIJNEN (punt 4) EN DE MAATVOERING (punt 6): ZIE ONZE CATALOGUS 
 

LET OP dat de stappen van 1 tot en met 6 ingevuld zijn, anders kunnen wij dit formulier niet verwerken.
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