DOUCHEGLAS: Douchedeur- op maat - gehard veiligheidsglas voor Scharnieren of Schuifd

Douchedeur- op maat - gehard veiligheidsglas voor Scharnieren of
Schuifdeur (randuitsparingen is benodigd tbv glasbeslag) incl. polygeslepen
randen

bad douchewand extra helder

INCLUSIEF ALLE BENODIGDE GLASBEWERKINGEN (POLYGESLEPEN RANDEN EN UITSPARINGEN)
>>ZELF EENVOUDIG OPMETEN MET PASGARANTIE - GEEN INMETING DOOR 3E NODIG! Vul voor uw gemak de strakke, bruto maten in.
Hoe te meten? Zie onderaan bij de tab Glasmaat meten en invullen.
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Voor deze wand of deur zijn randuitsparingen benodigd. Eventueel een gat of gaten voor deurknopje of greep zijn bij de glasprijs inbegrepen.
Kies nadat u de benodigde douchedeur en/of douchewand (eventueel meerdere glaspanelen) in de winkelwagen heeft verzameld, voegt u via
het menu bij stap 2 en 3 de benodigde profiel(en), deurknop en lekstrips toe om uw opstelling compleet te maken.
Ca 3/4 weken levertijd.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Verkoopprijs: € 149,95
Verkoopprijs zonder BTW: € 123,93
Bedrag BTW€ 26,02

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving
VOOR EEN OPSTELLING MET EEN DEUR(EN) KIEST U DE MATEN IN DIT ARTIKEL EN VOEG DEZE TOE AAN DE WINKELWAGEN.
U KUNT DIT ARTIKEL MEERDERE MALEN TOEPASSEN VOOR VERSCHILLENDE MATEN ZOWEL VOOR VASTE WAND OF DRAAIENDE
PANELEN.
Geschikt voor bad- en douche schermen en deuren. Standaard glas kan een groenige tint kan hebben tegen lichte achtergrond en bepaalde
lichtinval. Alternatief is dan Extra helder glas.
De prijs van dit doucheglas is inclusief poly geslepen afgewerkte randen en 5 glasbewerkingen voor bijv. scharnieren en deurknop. (excl.
vormglas welke een extra optie is die u kunt kiezen)

{tab=Algemeen}
OM UW OPSTELLING MET DEUR(EN) EN/OF WAND(EN) COMPLEET TE MAKEN:
STAP 2. BEVESTIGING
STAP 3. AFDICHTING
{tab=Glasmaat meten en invullen}
Geeft u svp de strakke, letterlijke KLEINSTE maten van de breedte en de hoogte op als u bij ons ook de glasbeslag accessoires
besteld.
Glasmaatje berekent MET PASGARANTIE de eventueel benodigde glasaftrek voor benodigde marges zodat het totaal goed op uw
locatie past.
Indien u geen glasbeslag bij ons besteld en ons niet informeert dan geeft u de maten op die u zelf berekend heeft. Wij kunnen dan geen
rekening houden met een extra aftrek.U kunt uw tekening uploaden en daarop precies de locaties en eventuele maten aangeven die u wilt.
Heeft u geen idee wat het beste is qua locatie bevestiging of deurknop, dan houden wij aan wat standaard gedaan wordt.
Als het ons niet duidelijk is, vragen we het bij u na via uw emailadres en na akkoord gaat uw order naar productie.

-Hierboven bij Kortste en Langste zijde in cm kunt u de STRAKKE, LETTERLIJKE MATEN opgeven.

Vul in bij Kortste zijde in cm
1. De breedte van de opening waar de hardglazen deur of wand wordt geplaatst:

Meet op 3 punten:
A. boven
B. in het midden
C. onder
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Neem van deze drie maten de kleinste maat. Deze maat vult u op de glas productpagina in bij de Kortste zijde.

Vul in bij Langste zijde in cm
2. De hoogte van de opening waar de hardglazen deur of wand wordt geplaatst:

Meet op 2 punten:
D. links van boven naar onder
E. rechts van boven naar onder
Neem van deze 2 maten de kleinste maat. Deze maat vult u op de glas productpagina in bij de Langste zijde.
LET OP: wat Glasmaatje niet kan weten en waar u wel zelf aan moet denken.
Wilt u boven de deur een vrije ruimte open laten, dan haalt u zelf deze ruimte van de hoogte af.
Houdt u ook rekening met de dikte van bijvoorbeeld de vloerbedekking, cementafdeklaag en als er nog tegels of parket geplaats moet worden
etc.
Indien u niet via ons het beslag bestelt, dan moet u van de breedte 10mm extra afhalen en van de hoogte 15mm extra afhalen.
Scharnieren worden standaard bij deuren van ca 2.00 meter hoogte op 20 cm van boven en van onder geplaatst.
{tab=Tekening uploaden oa Vormglas}
Graag uw tekening uploaden bij de order. Zodat we precies de situatie zien waar glas aan bevestigd wordt en waar het tegenaan grenst, zoals
de wand, een half muurtje, het plafond.
Wij ontvangen van u graag een tekening of schets met daarop -indien van toepassing- duidelijk in cm/mm aangegeven:
1. de hart op hart maten van uw gewenste locatie scharnieren/glasklemmen/deurknop of vingergat (indien u het niet weet, bepalen wij de
'standaard')
2. vormglas: afmetingen van de benodigde vorm (indien van toepassing)
U kunt uw tekening hierboven uploaden bij de order.
U ontvangt van ons na controle een bevestiging van uw order.
{tab=Over het glas}
TopKwaliteit Thermisch gehard veiligheidsglas wordt geproduceerd door een speciaal proces waarbij floatglas opnieuw verhit wordt en daarna
versneld wordt afgekoeld. Tijdens het versneld afkoelen ontstaan er in het glas spanningen die ervoor zorgen dat het glas een grotere
mechanische sterkte krijgt. Gehard floatglas is 5 keer sterker dan gewoon floatglas en bestand tegen grotere temperatuursverschillen. *Gehard
glas kan temperatuurverschillen binnen één ruit, verdragen tot ruim 200oC (gewoon floatglas: tot maximaal 30 oC).
{tab=Antikalk/Timeless}De SGG TIMELESS coating biedt een garantie van tien jaar tegen corrosie (kalkinwerking op het glas).

- Blijvende transparantie Elke dag opnieuw is het glas beschermd tegen vervuiling. Het wordt niet dof en behoudt zijn glans.
- Eenvoudig schoon te maken Water glijdt van het glasoppervlak waardoor kalkneerslag vermindert na opdrogen. Achterblijvende kalksporen
zijn zeer eenvoudig te verwijderen
- Grote transparantie en neutraal uitzicht. SGG TIMELESS is gemaakt van zeer helder glas voorzien van een bijna onzichtbare coating. SGG
TIMELESS en het glas zijn zeer transparant.
- Wordt eenzijdig aangebracht. (aan de douchezijde)
{tab=Antikalk/ShowerGuard coating}Levenslange garantie op corrosie (kalk inwerking in het glas)
Meer achtergrondinformatie over dit glas op de producentsite http://eu.nl.showerguardglass.com/het-product/ en de brochure
ShowerGuard - Glans die blijft. ShowerGuard® Glas voor douchewanden is anders. Tijdens de productie is de oppervlakte al beschermd en
verzegeld met een ionenlaag. De gepatenteerde „Easy-to-clean” innovatie beschermt de oppervlakte langdurig en voorkomt corrosie en
veroudering. Met de minste moeite ontstaat telkens weer de glans die u zag toen u uw ShowerGuard® glas kocht.
ShowerGuard® glas is corrosiebestendig en onaantastbaar door de hardheid van het water. Zijn gepatenteerde “Easy-to-clean” oppervlakte
beschermt het glas succesvol en dat gegarandeerd* 10 jaar lang. Anders dan bij bestaande oplossingen is bij ShowerGuard®
de bescherming tegen vuil en corrosie al in de beschermlaag geïntegreerd.
Aangezien het vuil zich nergens aan kan hechten, blijft uw douchewandglas altijd als nieuw, ook na jaren douchegenot!
{/tabs}
Afhalen kan in Rotterdam Nesselande of Oosterhout (NB) anders bezorging van het glas.
Bij totaalorder hoger dan 495 euro is BEZORGING GRATIS.
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