
Systeem   SF75cSystem SF75

Aanvraag Bestelling Klantnummer: ________________________________

Firmastempel: Aanspreekpartner:________________________________

Telefoon: ________________________________

Offerte nummer: ________________________________

Referentie: ________________________________

Aantal stuks: _____________

Hout soort & eind behandeling: _____________

Openingsrichting: Binnen Buiten (gebruik Binnenaanzicht!)

Aantal vleugels: ______ links ______ rechts (Voor de duidelijkheid graag een schets toevoegen)

Maten: Breed: _____________ mm (Totaal) Breed: _____________ mm (incl. Boven- en onderrail)

Hout design:

Kleur: RAL 7016 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 E6-EV1 Anders: _________
Vooranodisatie

Kleur beslag: E6-EV1 poeder RAL 9011 mat RAL 9016 Anders: _________

Kleur greep:  E6-EV1 poeder RAL 9011 mat RAL 9016 Anders: _________

Greephoogte: ___________ (Greep hoogte aangeven vanaf onderzijde paneel profiel)

Glas: Standaard Isolatie glas 2 x 4 / 20 SZR   Ug 1.1
Zonder glas: voorbereid voor _______________ mm
Anders: ___________________________ (Graag duidelijk aangeven)

Triple beglazing

Rails onderzijde:  Opbouw 

Verzonken rails (Hoogte incl. rails onderzijde)

Extra zekerheid:

Met verzonken vloerrail en verlaagbare vloerafdichting (hoogte incl. diepte voor vloerrail)

Standaard (Espagnolet sluiting alleen van binnenuit bedienbaar)

Espagnolet sluiting incl. cilinder (binnen en buiten)

Loopdeurslot incl. cilinder, L greep BI & BU., incl. 4 puntsluiting, inkl. paddenstoelkop sluiting 
Trekgreep voor buiten draaiende vouwpui
Anders: _______________________________________

Twin-Lock-sluiting ( 2x2 punts per twee panelen )
RC2-Pakket

Graag een schets aanleveren met een binnenaanzicht en/of opmerking erbij

Alle Preise in € (EURO) zzgl. der gesetzlichen Mwst. Änderungen bleiben vorbehalten!
Fax: +49 (0) 2762/9253-280 / E-Mail: info@sunflex.de

Sluiting:
(alleen mogelijk met oneven aantal
vleugels) 
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