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Pasklare insectenhor voor PH-schuiframen
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IBAN NL77RABO0112331750

M.A.S. Geveltechniek heeft de pasklare oplossing om in de toekomst u te vrijwaren
van insecten in uw woning. Wij kunnen u een pasklare raamhor aanbieden die perfect
aansluit in het bestaande schuifraam. U schuift de ruit open, plaatst de hor ertussen
en schuift de ruit tegen de hor aan.

BIC/ Swift

RaboNL2U

Kvk

10144046

BTW nr.

NL816133979B01

De horren zijn leverbaar in de kleur wit (RAL9003) en worden gemaakt van aluminium.
Standaardbreedte is 25 of 35 cm.
De maat kunt u opmeten door de hoogte op te meten tussen de kunststof bovendorpel
en kunststof onderdorpel (strakke maat). U hoeft niet te meten, indien u in de rechterof linkerbovenhoek van de bovendorpel een code aantreft. U hoeft dan alleen
de code door te geven.
De onderstaande prijzen zijn inclusief BTW en afleverkosten.
Hoogte
Hor breedte 25 cm
Hor breedte 35 cm

tot 70 cm
€ 57,00
€ 60,00

70 tot 100 cm
€ 62,00
€ 64,00

100 tot 130 cm
€ 67,00
€ 69,00

130 tot 160 cm
€ 69,00
€ 72,00

Betaling: contact bij levering
Levertijd: maximaal 3 weken
Prijsniveau: 1 mei 2017
Naast het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de PH-schuiframen verricht M.A.S. Geveltechniek
ook werkzaamheden zoals:
•
•
•
•

Vervangen van breukglas van het schuifsysteem
Reparties aan het schuifsysteem
Vervangen van de veerband in de bovendorpels
Aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen op de schuiframen

Wilt u van onze diensten gebruik maken en/of een bestelling plaatsen, doet u dat dan op de volgende
manier:
•
•

Per e-mail
Per post

info@masgeveltechniek.nl
Lageweg 18, 6621 BS Dreumel

En voor meer informatie, zie onze website: www.masgeveltechniek.nl
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BESTELFORMULIER RAAMHORREN
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De maat kunt u opmeten door de hoogte op te meten tussen de kunststof
bovendorpel en kunststof onderdorpel (strakke maat).

BIC/ Swift

RaboNL2U

Kvk

10144046

BTW nr.

NL816133979B01

U hoeft niet te meten, indien u in de rechter- of linkerbovenhoek van de
bovendorpel een code aantreft. U hoeft dan alleen de code door te geven.
De horren zijn leverbaar in de kleur wit (RAL9003) en worden gemaakt van aluminium.
Standaardbreedte is 25 of 35 cm.

Uw gegevens
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

Bestelling
Aantal

Hoogtemaat in cm

Code bovendorpel

Breedtemaat hor
25 of 35 cm
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