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BESTELFORMULIER NUANCE RAAMBEKLEDING
Klantnummer
Dealernaam

Ordernummer

Adres

Besteld door

Postcode + Woonplaats

Datum

E-mail

Referentie
1

Productcode/
Lamelbreedte

Aantal

Blijvende
breedte
in mm

Blijvende
hoogte
in mm

2

3

4

5

6

7

8

9

Model

Kleurnummer
doek of lamel

Kleur
profiel

Bedienings
zijde
LL/RR/LR/RL

Type
bediening

Wand/
Plafond
montage

In de dag of
op de dag
plaatsing

Montage
hoogte
in mm

Eventuele opties:

Eventuele opties:

Eventuele opties:

Eventuele opties:

Eventuele opties:

Eventuele opties:

Opmerkingen of situatieschets:

Bij trapeze en niet rechte raamvormen, een tekening met strakke (kozijn) maten meezenden. Bij geen vermelding van het model of de kleur van het profiel, wordt de standaard kleur en het
standaard model geleverd, zoals in de technische informatie omschreven.

Op onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van INTR. bv (KVK 73684821) van toepassing.
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CHECKLIST
Altijd invullen bij ieder productgroep:
1. Aantal
2. Modelnummer
3. Kleurnummer doek/lamel
4. Kleur profiel cassette/rail
5. Bedieningszijde

6. Type bediening ketting/koord/greep/elektrisch/stang
7. Wand- of plafond montage
8. In de dag of op de dag plaatsing
9. Montagehoogte

Optioneel in te vullen per productgroep:
Rolgordijnen - Product: RG
•
Cassette rond of vierkant
•
Metalen kettingbediening
•
Afwijkend type steun
•
Produkten hangen naast elkaar
•
Type schulprand
•
Afwijkende kleur schulp
•
Kleur roede/biesband/kraaltjes
•
Type onderlijst
•
Type zijgeleiding of fixeersteun
•
Zeilringen kleur en aantal
•
Velux® model/type
•
Kleurgroep bedieningsmechanisme + ketting model 1

Vouwgordijnen - Product: VG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optrekken aan onderlijst (zonder achterflap)
Type border
Kleur border
2e kleur doek
Type zijgeleiding
Metalen kettingbediening
Type schulprand/kraaltjes
Vanaf boven/beneden gelijk
Produkten hangen naast elkaar
Kleur en type voering

Horizontale houten jaloezieën
Product: HJ + 25/35/50/70/75 mm
•
•
•
•
•
•

Ladderband kleur
Ladderband breedte 16, 25 of 38 mm
Retromechaniek bronze, wit, zwart of silver
Type zijgeleiding of fixeersteun
Afwijkend type steun
Produkten hangen naast elkaar

Facetlight - Product: FS
•
•
•
•
•
•
•

Cassettemaat A70 of A90
Metalen kettingbediening
Producten hangen naast elkaar
Vanaf onderaan sluitend
Type onderlijst
Kleur onderlijst
Afwijkende kleur ketting

Horizontale aluminium jaloezieën
Product: AJ + 16/25/35/50/70 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type zijgeleiding of fixeersteun
2 of 3 draads zijgeleiding
Ladderband kleur + breedte 25/38 mm
Retromechaniek brons, silver, wit of alu
Houten koof + onderlijst
Twee-in-een met bedieningszijde
Afwijkende kleur bb en ob
Afwijkend type steun
Produkten hangen naast elkaar
Bestelcode type bediening
Badkamerkwaliteit
Kleurvariaties

Paneelgordijn - Product: PS
•
•
•
•
•
•

Type rails: 2/3/4/5 sporen (zie bestelcode)
Baleinkleur
2e kleur doek (segmentkleuren met schets)
Afwijkend type steun
Railophangsysteem type A of B
Gefixeerd of gekoppeld

Lamelgordijn
Product: LG + 50/70 /89/127/250 mm
•
•
•
•

Pakketzijde MS - MP - L of R
Twee-in-een met bedieningszijde
Afwijkend type steun
Baleinkleur

Plissé & Duossé - Product: PB of DU
•
•
•
•

2e doekkleur onder
Afwijkend type steun
Type zijgeleiding
Velux® model/type

Tassel product accessoire
•
•
•

Bestel code tassel
Bestel code bovenkap
Bestel code ketting

Denk aan de Tassels voor de “finishing touch” aan uw product. Toepasbaar op
alle producten die worden uitgevoerd met koord- of kettingbediening. Zie de
Tasselwaaier voor meer informatie en de 8 verschillende kleuren metalen ketting.

Om vertraging en foutlevering van uw bestelling te voorkomen is het van belang dat alle gegevens correct en leesbaar worden ingevuld. Gebruik bovenstaande gegevens als
“checklist” voor uw extra opties en bijzondere uitvoeringen en als ondersteuning bij het invullen van uw bestelling. Bij afwijkende vormen graag altijd een situatieschets
toevoegen.

Op onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van INTR. bv (KVK 73684821) van toepassing.

