RAAM | DEUR | KOZIJN COMBINATIE
MERANTI FSC® | ISOGLAS

MAATWERK IN 8 STAPPEN
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MAATWERK IN 8 STAPPEN

RAAM | DEUR | KOZIJN COMBINATIE
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BENODIGD
• Maatvoering
• Vorm en indeling
• Keuze in glas, ventilatierooster(s), sloten, krukken en
verfafwerking (gegrond/gelakt)
• Keuze onderdorpel Meranti FSC® | Accoya FSC® | DTS

DIGITALE BESTELLING
•
•
•
•

Ingave vorm en indeling door simpel keuzemenu
Prijs in enkele minuten berekend met de Elephant® rekentool
Software stuurt direct de machines aan
Offerte op maat die eenvoudig is aan te passen

OPTIES
•
•
•
•
•
•

Draai- of draai-kiep ramen (ook los bestelbaar)
Enkele of dubbele terras/balkon deuren
Ventilatie roosters
Verschillende muuraansluitingen
Onderdorpel en neuslat ook in Accoya FSC® of DTS onderdorpel
Keuze uit diverse (voor)deuren

PRODUCTIE
•
•
•
•
•
•

Geautomatiseerde CNC productie
Nederlands vakwerk
HR++ Beglazing
Inbraakwerende SKG*** scharnieren
Draai-kiep ramen met dubbele tochtdichting
Perfecte hoekverbindingen en verfafwerking

MERANTI FSC® | ISOGLAS
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LEVERTIJDEN

6

LEVERING

7
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•
•
•
•
•

Standaard kozijnen uit voorraad
Maatwerk beglaasd met vast glas of een draairaam +/- 3 weken
Maatwerk met draai-kiep ramen en/of deuren +/- 4 weken
Maatwerk met DTS onderdorpels of stolp deurstellen +/- 5 weken
Grote projecten in overleg

• Kant-en-klaar beglaasd / gemonteerd / geverfd / met beslag
• Solide op bok verpakt
• Standaard geleverd bij uw dealer, afwijkend leveradres
in overleg

PLAATSING
• Veilige en droge tijdelijke opslag (vóór plaatsing)
• Check of er geen bouwkundige detailleringsfouten rond
de plaats van het kozijn zitten
• Plaats het kozijn met de juiste tilmiddelen en let op het gewicht
en de breekbaarheid van glas en grondverf cq. laklaag
• Zorg dat het kozijn aan alle kanten wordt afgewerkt zodat
er geen vochtintreding kan plaatsvinden

10 JAAR GARANTIE
Mits:
• Geplaatst conform meegeleverde technische montage instructie
• Afgewerkt met 150 micron verflaagdikte (bij gegronde uitvoering)
• Regelmatig schoongemaakt en onderhouden
(schildertermijn hangt af van verf, kleur en locatie)
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Erkend Elephant® dealer

