Productinformatie
Draaikiepraam / Balkondeur, code 300
SKG naar binnen draaiend
Type Siegenia Draai-kiepbeslag met paddenstoelnokken en foutdraai blokkering
Blank geanodiseerd kruk met sleutel

Terrasdeur / Achterdeur, code TD
SKG naar buitendraaiend, type Dr Hahn 3D scharnieren met stiftzekering
Fuhr sluitstang met 2 stuks zwenkschoten, dag- en nachtslot
Verlengde 2** SKG eurocilinder, blank geanodiseerde greep buiten en binnen

Voordeur, code VD
SKG naar binnen draaiend, type Fuhr sluitstang met meerpuntssluiting U stulp
Met 2 stuks schoten, dag- en nachtslot, type Dr Hahn 3D scharnieren met stiftzekering
Verlengde 2** SKG eurocilinder, blank geanodiseerde greep buiten en binnen
Standaard brievenbus

Valraam
Type Siegenia beslag met paddenstoel– en rolnokken Blank geanodiseerde scharnieren; roestvrij-stalen valscharenBlank geanodiseerde
afsluitbare kruk.
Opmerking:

Aan de hoge S.K.G. kwaliteitsnormen plaatsen wij als meerwaarde rondom inwendig gegalvaniseerde stalen
versterkingen in alle ramen, deuren en kozijnen

LET OP !!
Wij verzoeken u deze orderbevestiging zorgvuldig te controleren en eventuele wijzigingen per omgaande bij ons te melden , want
indien de produktie gestart is zijn veranderingen niet meer mogelijk
Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbiedingen te hebben gedaan. Mocht u nog vragen hebben omtrent deze opdracht of wenst u
nadere informatie neem dan gerust contact met ons op.
Wij zijn u graag van dienst.
GARANTIE:
V.D.K. Gevelelementen garandeert de deugdelijkheid van de geleverde Gealan 8000 gevelelementen als volgt:
* Kunststof profielen in basiskleur 					
* Kunststof profielen met renolite folie 					
* de assemblage en montage van de kozijnen 				
* isolatieglas 							
* afdichting- en beglazingsrubbers 					
* hang en sluitwerk 							

10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
2 jaar

Met betrekking tot eventuele toelevering door derden kunnen wij geen andere garantie verstrekken dan die de betreffende leverancier
ons heeft verstrekt.
In de praktijk kunnen, in afwijking van onze kozijntekeningen, de kozijnelementen woden opgedeeld in meerdere kozijnelementen, dit
i.v.m. constructietechnische mogelijkheden. Tevens kunnen er, indien dit benodigd blijkt uit de statische berekening, externe
verstevigingskokers toegepast worden.
Wij behouden ons het recht om deze toe te passen om zodoende de kwaliteit van de geleverde producten en de garantietermijn van 10 jaar
te kunnen waarborgen.

