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Schuifdeur profiel Classic

Schuifdeur profielen te monteren tussen vloer / plafond en wand / wand.
Eenvoudige montage schuifdeur:





Greeplijsten en horizontaal profiel op lengte inkorten.
Houten tussen paneel 10 mm of glaspaneel vanaf 3 mm .
Extra horizontale vakverdelingen te realiseren
Plaats de greeplijsten en horizontale profiel rond het paneel en d.m.v. het vast schroeven van de onder– en bovenwielen aan de profielen wordt de verbindings constructie
gemaakt.
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Schuifdeur profiel Classic
GREEPLIJST TR10ML

Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-2903
2,6mtr
aluminium
2 st

*** Afwerking
A02

Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

GREEPLIJST TR10CS

30 5805-2902
2,6mtr
aluminium
2 st

*** Afwerking
A02

GREEPLIJST TR10ND
Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-2901
2,6mtr
aluminium
16 stuks

GREEPLIJST TR10DC

*** Afwerking
A02
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Schuifdeur profiel Classic
GREEPLIJST TR10

Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-2904
2,6mtr
aluminium
2 st

*** Afwerking
A02

HORIZONTAAL PROFIEL PRU10
Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-2950
4 mtr
aluminium
2 st

*** Afwerking
A02

HORIZONTAAL VERDEELPROFIEL PRH10
Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-2951
4 mtr
aluminium
10 stuks

*** Afwerking
A02
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Schuifdeur Rail
BOVENRAIL CAA75

Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-1902
5 mtr
aluminium
1 stuks

*** Afwerking
A02

ONDERRAIL CBD75
Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-1952
5 mtr
aluminium
1 stuks

*** Afwerking
A02
A02

MONTAGE CLIP
Code
Lengte
Materiaal
Verpakking

30 5805-1050
kunststof
1 st

*** Afwerking
A02
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Schuifdeur Wielen

BOVENWIEL
Code
Materiaal
Verpakking

30 5800-6010
staal
1 stuks

ONDERWIEL
Code
Materiaal
Verpakking

30 5800-7000
staal
50 stuks
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Schuifdeur Toebehoren
SOFTCLOSE

Code
Kracht
Afwerking
Verpakking

30 5801-3026
max 15 kilo
grijs
set

Code
Kracht
Afwerking
Verpakking

30 5801-6025
max 40 kilo
grijs
set

SOFTCLOSE
Code
Kracht
Afwerking
Verpakking

30 5801-6051
max 60 kilo
grijs
set

Code
Kracht
Afwerking
Verpakking

30 5801-6050
max 80 kilo
grijs
set

TUSSENSTOPPER
Code
Afwerking
Materiaal
Verpakking

30 5801-6000
zwart
kunststof
1 st
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Schuifdeur Toebehoren
STOFBORSTEL

Code
Afwerking
Materiaal
Verpakking

30 5800-7301
zwart
kunststof 10 mm
mtr

RUBBER 5 MM
Code
Dikte
Afwerking
Materiaal
Verpakking

30 5801-5005
5 mm spiegel
transparant
PVC
mtr

Code
Dikte
Afwerking
Materiaal
Verpakking

30 5801-5007
4 mm spiegel
transparant
PVC
mtr

RUBBER 4 MM
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Schuifdeur Toebehoren

BEVESTIGINGS SCHROEF 3.5 X 6.5

30 5800-7020
metaal kruiskop
100 stuks
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Schuifdeur Bouwpakket

Schuifdeur bouwpakket op maat.
Schuifdeur profielen worden op maat gemaakt, na opgave van de inbouwmaten.
De verwerker kan hier zelf de decor-vulling van 10 mm of glas van 4 / 6 mm dikte aan toevoegen.
De onderwielen zijn in de onder trim geplaatst, hierdoor heeft de achterzijde dezelfde uitstraling als de voorzijde.

Hoe te bestellen:
1
2
3
4
5
6

Geef de binnenwerkse maten van de kast door. Hoogte en breedte in mm
Het aantal schuifdeuren.
Welke greeplijst profiel u wilt. (zie pag. 16)
Optie: softclose op de schuifdeuren.
Mocht u glasvulling toepassen, dan aangeven welke glas dikte ( 4 / 6 mm)i.v.m. de rubbers.
Wilt u de panelen onderverdeeld hebben, dan het aantal tussen trim per paneel doorgeven.
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Schuifdeur Bouwpakket

De zijstijl vormt de basis van uw schuifdeur.

Schuifdeur
greeplijst profielen.
De zijstijlen zijn verkrijgbaar in verschillende
modellen. De zijstijlen kunnen met andere
profielen gecombineerd worden.
Tevens is het mogelijk om de zijstijlen in
verstek aan te brengen
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Schuifdeur Bouwpakket

Schuifdeur Toebehoren.

Boven Trim

Boven Rail

Tussen Trim

Onder Rail

Onder Trim

Soft close

Onderwiel

Bovenwiel

Glasrubber
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Borstel
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Verkoop- en leveringsvoorwaarden
offertes

eigendomsvoorbehoud

Alle offertes zijn voor wat betreft prijs,
leveringstijden en mogelijkheid van levering,
vrijblijvend.

a) Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke voor de verkoper uit de koopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen
het uitsluitend eigendom
levering
van de verkoper en kunnen deze terstond door de
verkoper worden teruggevorderd.
a) Levering geschiedt af fabriek of af magazijn van de Dit eigendomsvoorbehoud laat slechts het recht van
verkoper; alle goederen reizen voor rekening en risico de koper om het materiaal aan zijn klanten door te
van de koper, ook wanneer de verzending franco
verkopen of het in zijn eigenbedrijf te ver- of bewergeschiedt.
ken onverlet.
b) De verkoper neemt geen enkele aansprakelijkheid
op zich voor de gevolgen van vertraagde levering.

b) Indien de verkoper gebruik maakt van het in het
voorgaande lid omschreven recht van terugvordering
blijft de koper gehouden tot alle schadevergoeding
die door wanbetaling mocht zijn ontstaan.

c) Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper het recht
de opdracht te annuleren of de levertijd
c) Indien koper aan zijn verplichtingen niet heeft
te verlengen zonder verplichting van nalevering en/of voldaan, waaronder begrepen de toekomstige verschadevergoeding.
plichtingen jegens verkoper, draagt koper aan
verkoper over alle zich onder hem bevindende door
d) Alle leveringen beneden de e 250,- geschieden niet verkoper geleverde goederen, danwel de goederen,
franco.
welke door verkoper vertegenwoordigde fabrieken
zijn geleverd, in eigendom over. Verkoper kan te allen
e) Extra vrachtkosten ontstaan door stremming van
tijde desgewenst de door hem geleverde
scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, door snel- goederen tot zekerheid terugvorderen, c.q. tot zich
of expresse-verzending of doordat op verzoek van de nemen.
koper de verzending plaats heeft op andere wijze dan
gebruikelijk is, komen voor rekening
administratiekosten
van de koper.
Bij een factuurbedrag van e 250,- of minder heeft de
reklames
verkoper het recht administratiekosten van tenminste e 7,00 in rekening te brengen.
a) Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst
Voorts zijn zij gerechtigd 2% administratie- en/of
van de factuur, schriftelijk, aangetekend, worden
kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.
ingediend. Na die datum hebben reclames geen
recht meer op erkenning. Ook worden geen reklames afwijkingen
erkend indien het geleverde op enigerlei wijze verwerkt is.
Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn alleen
van kracht indien deze afwijkingen door de verkoper
b) Reklames of meningsverschillen van welke aard
schriftelijk zijn bevestigd.
ook geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.
afwijking in prijzen

aansprakelijkheid
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade. Gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
betaling en incassokosten
a) Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum zonder korting, of binnen 14 dagen
onder aftrek van de kredietbeperking.

Bevestigde en niet gefactureerde bestellingen worden bij wijzigingen in prijs volgens de nieuwe noteringen gefactureerd, waarbij de partij, in
wiens nadeel de prijs veranderd wordt, het recht
heeft de bestelling te annuleren. In geval van wijzigingen in de valutaverhoudingen kan de verkoper het
contract, voor
zover nog niet uitgevoerd, te allen tijde doen eindigen
zonder tot vergoeding of naleving gehouden te zijn.
annulering van orders

Indien de koper een order annuleert is hij gehouden
tot
betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten
en voor schade wegens winstderving.Geschillen welke
c) Alle incassokosten, gerechtelijke
tussen partijen mochten rijzen dienen door de koper
zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die,
te worden voorgelegd aan de Rechter van
verbonden aan een eventuele faillissementsaanvraag, de plaats waar de verkoper is gevestigd. De verkoper
komen ten laste van de koper. Indien de incasso door kan het geschil voorleggen te zijner keuze aan de
de verkoper wordt opgedragen aan een derden zulRechter, die bevoegd is ter plaatse van vestiging van
len de incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom de verkoper zelf of van de koper.
en de vertragingsrente bedragen.
b) Is niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald,
dan is de koper een rente verschuldigd van 1% per
maand.
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aanvulling
Goederen worden uitsluitend na
akkoord bevinding door de
Leverancier c.q. verkoper
teruggenomen, mits franco;
Tenzij hier voren anders is
bepaald zijn voorts van toepassing
de regelen welke Incoterms
1953 inhouden voor het beding
”Ex Works”.

Deze voorwaarden zijn
Gedeponeerd ter Griffie van de
KvK te Doetinchem.
Datum: 29 januari 2007

