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Batix Construct bvba - vragen bij bestelling schrijnwerk

v8.2

Beste klant,
u heeft bij ons een bestelling geplaatst waarvoor dank.
Om misverstanden en fouten te voorkomen hebben wij bijkomende vragen:

Deuren:
Standaard worden de deuren in een offerte van binnen gezien afgebeeld tenzij dat
buitendraaiende deur (vermeld in offerte) is, dan is het vanbuiten afgebeeld. Op de
tekeningen zijn ook scharnieren aangeduid.
Gelieve de draairichtingen goed na te gaan, verandering van draairichting van een
geleverde deur is onmogelijk en moet er een nieuwe deur besteld worden.
Standaard worden de deuren zonder drempel, wel met borstel
afdichiting uitgevoerd.
Automatische tochtlat kan tegen meerprijs 50E + BTW bekomen
worden – automatische tochtlat moet op voorhand meegedeeld
worden.
Een lage aluminium drempel
zonder meerprijs kan bekomen
worden.
Woord uitleg:
Een deur kan in classieke versie
uitgevoerd worden of met lage
Aluminium drempel (zonder
meerprijs).
Een deur met lage (2 cm) drempel
veel beter presteert wat
winddichtheid en isolatie
betreft, is ook ideale oplossing als
de vloer onder de deur niet effen is
wat het geval in meeste oude
huizen is.
Enige nadeel: obstakel op de vloer.
Bij nieuwbouw (lage energie woningen) worden lage drempels standaard geplaatst anders
zou het huis afgekeurd worden wegens niet conform met voorschritfen.
Cataloog pagina's van deursystemen met lage drempel kunnen doorgesturd worden.
Lage drempel moet op voorhand meegedeeld worden.
Standaard wordt gewone cilinderslot en cilinderslotrozette geplaatst. Bij interesse gelieve
naar veiligheidscilinder en veiligheidsrozette te vragen!
Bij de meeste deuren kunnen de volgende elementen geplaatst worden: electroslot,
veiligheidscilinder, veiligheidsrozette, deurtrekker, vleugeloverdekkend sierpaneel.
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Gelieve deze bijkomende opties bij bestelling aan te duiden.

Standaard (zonder tegenbericht) wordt een deur zonder drempel, wel met borstel
met gewone cilinderslot en cilinderslotrozette zonder electroslot geleverd.

Vleugeloverdekkend
sierpaneel – voordelen:
• geen vleugelprofielen
zichtbaar
• geen rubberdichtingen van
vleugelprofielen zichtbaar
• hogere dikte en isolatie:
profiel 70mm - 50mm
profiel 82mm – 62mm
• strakke vormgeving
• volledige deurvlak is
bedekt, daardoor lijkt de
deur eleganter en breder
• goed passend bij een
vlakke garagepoort
• moderne uitstraling

Ramen:
Standaard wordt zichtbare ontwatering (kapjes) toegepast, onzichtbare ontwatering
mogelijk tegen 20E + BTW per project.
Standaard worden gewone klinken geplaatst, er kunnen echter tegen meerprijs klinken
met sleutel of knop geplaatst worden, deze klinken verhogen inbraak vertragenheid.
Dat moet wel op voorhand meegedeeld worden.
Standaard wordt zichtbaar beslag toegepast, dat wil zeggen dat de scharnieren zijn
zichtbaar aan de binnenzijde. Verborgen (onzichtbaar) beslag kan tegen meerprijs
bekomen worden.
Er kunnen ook vliegenramen bij de ramen besteld worden, prijzen van vaste vliegenramen
tussen 30-60 Euro + BTW.
Vliegendeuren (met scharnieren), schuifvliegenramen, harmonica vliegenramen kunnen
ook geleverd worden.
Kleuren van dichtingen bij het glas en tussen profielen:
Schuco:
Profielen kleur wit (effen) – standaard zijn de dichtingen in licht grijs aan beide kanten.
Andere kleuren van profielen – standaard zijn de dichtingen in zwart aan beide kanten,
grijze kleur kan tegen meerprijs bekomen worden
KBE en Avantgarde:
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Alle kleuren van profielen – standaard zijn de dichtingen in zwart aan beide kanten, grijze
kleur kan tegen meerprijs bekomen worden

Schuiframen:
Standaard worden de schuiframen in een offerte van binnen gezien afgebeeld
Gelieve de schuifrichtingen goed na te gaan, verandering van schuifrichting is
onmogelijk en moet er een nieuwe schuifraam besteld worden.
Standaard heeft een schuifraam klink enkel aan de binnenkant en greep aan de
buitenkant, tegen meerprijs (~150E + BTW) kan cilinderslot en klink buiten bekomen
worden. Inbraak vertragende uitvoering tegen meerprijs (90-500E + BTW) mogelijk.

Rolluiken:
Standaard worden de rolluiken maueel bediend, er kunnen echter tegen meerprijs
electrische motoren geplaatst worden zelfs met afstandbediening en/of tijdklok (optie).
Rolluik blad is standaard wit, kleur van onderlat wordt meestal aan de kleur van raam
aangepast, als men een ander kleur van rolluikblad wenst kan dat tegen meerprijs
bekomen worden, dat moet wel op voorhand meegedeeld worden.
Standaard (tenzij technisch niet verantwoord) wordt ongeveer onderste helft van
rolluikblad geperforeerd voor ventilatie/licht inval (als rolluik niet helemaal naar beneden
is). Als u dat zonder perforatie wenst gelieve dat mee te delen.
Voorloppige klinken
Wij kunnen voorloppige klinken bij de ramen / deuren opzetten om schade tijdens
verbouwingswerken te beperken. De klant staat ervoor om deze zelf te demonteren, ons te
bezorgen en nieuwe afhalen en zelf opzetten.
Er worden geen mondelijkse afspraken gemaakt, gelieve alle aanpassingen
schrijftelijk mee te delen.
Gelieve deze lijst te overlopen en de aanpassingen zsm mee te delen.
MVG Krzysztof Moskal
tel 0496 784 064 batix@telenet.be
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Gelezen en goedgekeurd

Handtekening
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