Aluminium zijwand borstwering glas Nice & Easy

Het totaalpakket bestaat uit:
10x

Stapelbare aluminium rabatdelen

4x

Aluminium U-profielen op maat gemaakt

1x

Aluminium klikprofiel

1x

Aluminium kozijn inclusief glas en rubbers (met 1, 2 of 3 tussenstijlen)

1x

Compriband

1x

Bevestigingsmaterialen

1x

Montagehandleiding

Meet de maten en vul ze in op de checklist:
Meet de totale diepte onder- en boven (rechte maat). Meet ook de hoogte van het profiel wat aan de muur
komt en de hoogte van het profiel aan de kant van de goot. Schrijf de kleinste maten op.
Het terras is vaak niet helemaal recht en het is belangrijk om zelf het nieuwe 0-punt te bepalen.
Dit is bv. een onderzijde van een dorpel van deur of schuifpui. Vanuit dit punt op de muur gaat alles
haaks (waterpas) geleverd worden. Straatwerk wat schuin afloopt zal hierop aangepast moeten worden.

Buitenaanzicht linkerwand maten in cm

Hoogte muurzijde:

Hoogte goot:

Diepte:
Terrasverval:

Ja

Nee

Hoeveel:

Loopt het terras scheef af? Let er dan op dat de wanden altijd haaks geleverd worden! Straatwerk zal hier op
aangepast moeten worden.
Kleur polycarbonaat:

Transparant

Opaal(melkachtig wit)

Kleur profielen:

Antraciet

Wit ral 9010

Brons

Kleur rabatdelen:

Antraciet

Wit ral 9010

Brons

Een aluminium zijwand met 10 stuks rabatdelen en een kozijn met glas. Kies de kleur van de
profielen en rabatdelen.

Buitenaanzicht rechterwand maten in cm

Hoogte goot:

Hoogte muurzijde:

Diepte:
Terrasverval:

Ja

Nee

Hoeveel:

Loopt het terras scheef af? Let er dan op dat de wanden altijd haaks geleverd worden! Straatwerk zal hier op
aangepast moeten worden.
Kleur polycarbonaat:

Transparant

Opaal(melkachtig wit)

Kleur profielen:

Antraciet

Wit ral 9010

Brons

Kleur rabatdelen:

Antraciet

Wit ral 9010

Brons

Een aluminium zijwand met 10 stuks rabatdelen en een kozijn met glas. Kies de kleur van de
profielen en rabatdelen.

Extra materialen/ bijzonderheden:
Dingen die je echt niet wilt vergeten of extra aantekeningen die relevant zijn.

Extra situatieschets:

