
Opmerkingen

Dealer  :

* Modelnummer glas in lood vermelden bij opmerkingen

Gegevens bewonerGegevens dealer

Adres  :

Pc + plaats :

Telefoonnr. :

Mailadres :

Referentie :

Naam  :

Besteld door :

binnen

buiten

Algemene informatie

•  Binnendeuren worden standaard voorzien van een Weekamp binnendeurslot naar keuze.

•  Stompe deuren worden uitgevoerd met scharnieren, opdekdeuren met paumelles.

•  Deurstellen worden standaard uitgevoerd met slaglatten, een Weekamp binnendeurslot en kantschuiven.

•  Binnendeuren worden afgelakt in Ral kleur naar keuze.

•  Aflak is in zijdeglans. 

Binnendeuren

Model Locatie Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Draai-
richting Uitvoering Glassoort* Slot Type deur Scharnier Tochtval-

dorpel
Kleur 
(RAL) Beslag Garnituur

Verzenden Afdrukken

Versie 20170519.v1Op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van Weekamp Deuren B.V. zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaaren van 
toepassing, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zwolle onder nummer 33/2012. Op eerste verzoek wordt u de volledige tekst toegezonden.
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