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Aantal

M/25

B02 Houten kozijnen en opdekdeuren

Standaard metalen binnendeurkozijn zal worden vervangen door

een houten (geen hardhout) binnendeurkozijn met bovenlicht

volgens de verkoopbrochure. Het kozijn wordt wit afgewerkt. Het

kozijn wordt voorzien van de standaard vlakke dichte opdekdeur

volgens de verkoopbrochure. Deze optie is alleen mogelijk voor

een gehele verdieping of alleen de deur tussen woonkamer/hal.

Deze prijs is inclusief teruggaaf metalen binnenkozijn.

Indien dit een deurkozijn moet worden zonder bovenlicht, dan

moet u dit aangeven middels optie B.06.??.

Offerte

B03 Houten kozijnen en stompe deuren

Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijn en de

opdekdeur door een houten (geen hardhout) kozijn met

bovenlicht (indien mogelijk) en stompe dichte vlakke deuren. De

kozijnen zijn wit afgewerkt en de deuren zijn fabrieksmatig wit

afgelakt. Deze optie is alleen mogelijk voor een gehele verdieping

of alleen het kozijn tussen woonkamer/hal. Deze prijs is inclusief

teruggaaf metalen binnenkozijn met deur.

Indien dit een deurkozijn moet worden zonder bovenlicht, dan

moet u dit aangeven middels optie B.06.??.

Offerte

B0301 O Deurkozijn met deur tussen de hal en de woonkamer Offerte

B04 Standaard binnendeur vervalt

Standaard opdek binnendeur met krukgarniuur laten vervallen,

met uitzondering van de meterkast. Bij het kozijn hoort een

tweede deel van de paumelle. Deze optie is alleen mogelijk voor

een hele bouwlaag.

Offerte

B0401 O Deurkozijn tussen de hal en de woonkamer Offerte

B05 Standaard binnendeurkozijn met deur vervalt

Standaard opdek binnendeur met kozijn inclusief krukgarniuur

laten vervallen, met uitzondering van de meterkast. Deze optie is

alleen mogelijk voor een hele bouwlaag.

Offerte

B0501 O Deurkozijn tussen de hal en de woonkamer Offerte

B06 Een extra standaard binnendeurkozijn met standaard deur

Standaard stalen binnendeurkozijn met een standaard opdek

binnendeur inclusief krukgarniuur, loopslot en bovenlicht van

glas. Maximale deurbreedte van 930 mm en een maximale

muurdikte van 100 mm..

Een kozijn op zolder is altijd zonder bovenlicht.

Voor electra aanpassing, zie het hoofdstuk over electra.

Offerte

B0601 O De exacte plaats door u aan te geven. Offerte


