
Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Sky

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Mistral

Chrome

Comet

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Frost

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Bubble

Stone

Block

Smart 400

Smart 700

Chanel 300

RVS

Beslag buitenzijde Beslag binnenzijde

Gold

Bronze

Nickel

Kosmos RVS

Chrome

Unit RVS

Breeze RVS

Driehoeksgreep RVS

Dealer  : Naam  :
Gegevens bewonerGegevens dealer

Adres  :

Pc + plaats :

Telefoonnr. :

Mailadres :

Referentie :

Besteld door :

Model : Uitvoering  : Dikte  : Breedte   :
mm

Hoogte  :
mm

Draairichting (loopdeur)  :

Deur

Ja

Nee

Helder glas

Mat glas

Kathedraal

Master carre
Master ligne
Glas in lood, model 

Veiligheidsglas Glassoort

Isolatieglas

Duodeling        

Weldorpel  

Automatische 
tochtvaldorpel      

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Enkele deur  Deurstel

binnen binnen

buiten buiten

Bewerkingen

Gold met kerntrek

Bronze met kerntrek

Nickel met kerntrek

Chrome met kerntrek

Rond Vierkant

Chrome met kerntrek

RVS met kerntrek

Veiligheidsrozet Veiligheidsbeslag (binnen- en buitenzijde)

RVS met kerntrek

Press met ktb + Cube

Move met kerntrek + Bow

Press met ktb + Bow

Move met ktb + Cube

Inox

Voordeuren

Versie 20181009Op 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.

Verfbehandeling

Aflak:

Aflak in twee kleuren:

Binnenzijde

Buitenzijde

Voorlak:

Crepi

Chinchilla



Opmerkingen

Gold Lake Creek (met afdekplaat)

Bronze

Nickel

Chrome

Flow Inox Inox

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

River Ocean

Gold

Bronze

Nickel

Cool

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Sunny

Stream

Shore

RVS

Briefplaat

Beldrukkers

Chrome

Cloud

Tochtborstel

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

RVSRVS

Disc

Spot

RVS

Gold

Bronze

Nickel

Chrome

Deurklopper Spring Kierstandhouder

RVS

Overige accessoires

Chrome

Spionoog

          Algemene informatie
•   De voordeur wordt voorzien van een meerpuntssluiting sleutelbediend.
•   Deurstellen voorzien van Weekamp deurstelsluiting met slaglatten en 
     inbouwespagnolet, sleutelbediend.
•   De deur wordt altijd voorzien van gemonteerde scharnieren. 
•   Een 40mm dikke deur wordt standaard voorzien van tochtwering in de  
 kozijnsponning. Indien dit niet mogelijk is wordt de tochtwering in de  
 dag van het kozijn geplaatst. 
•   Een 54mm dikke deur wordt altijd uitgevoerd met kaderprofiel 
 t.b.v. tochtwering. Let op, hiervoor geldt een meerprijs.
•   Cilinder wordt altijd nieuw meegeleverd.
•   De deur wordt turn key opgeleverd inclusief alle hang- en sluitwerk en  
 beglazing gemonteerd.

• De kitkleur voor het beglazen passend bij de kleur van de deur wordt 
 bepaald aan de hand van de standaard richtlijnen van Weekamp.
 Heeft u specifieke wensen hieromtrent, overleg dan met uw Weekamp  
 contactpersoon. 
• Kleine reparaties aan kozijnen zijn inbegrepen.
•   Onbehandelde kozijndelen en reparaties worden gegrond.
•   Voor een mooi eindresultaat dient het kozijn na montage van de deur  
 afgelakt te worden.
•   Een dekkend voorgelakte deur dient binnen 18 maanden afgelakt te  
 worden, een transparant voorgelakte deur binnen 6 maanden.

Opslaan Afdrukken

Versie 20181009Op 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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