VERZENDEN
Dealer gegevens
Naam

Order

Adres

Referentie

Plaats

Br
Hg
Bdiening

Datum

Breedte blijvend
Hoogte blijvend
Bedieningszijde

Bestelformulier Houten Jaloezie
Maten in mm opgeven
Kleur code Hout

Br

x

Bdiening

Plaatsing

Kleur

25mm

38mm

Kleur

25mm

38mm

Kleur

25mm

38mm

Kleur

25mm

38mm

Kleur

25mm

38mm

Hg

Band/Koord

Type Koof

Lengte Koof

Montage hoogte

Rgl 1

Rgl 2

Rgl 3

Rgl 4

Rgl 5

Opmerkingen

Indien U geen montage hoogte
opgeeft , gaan wij er vanuit dat de
montage niet volgen de norm Child
Save plaatsvindt.

Type Koof
Type IDD

Rechte koof voor in de dag plaatsing

Type A

Koof voor op de dag plaatsing

Type B

Links O.D.D. , Rechts I.D.D

Type C

Links I.D.D. , Rechts O.D.D.

Alle orders worden standaard geproduceerd volgens de Europese norm NEN EN 13120+A1.
Hiervoor dient bij elke order de montage hoogte per product te worden doorgegeven.
Indien U uitdrukkelijk wenst dat deze veiligheidsnorm niet wordt aangehouden moet U dit ook
uitdrukkelijk vermelden.
De lengte van de bediening wordt berekent door de vrijhanghoogte van 150cm boven de vloer in
mindering te brengen op de montage hoogte.

Bediening

Waarschuwing !!!!!!!
Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden en
kettinglussen waarmee Duo-rolgordijnen bediend worden
Het risico bestaat dat kinderen de koorden en/of kettingen
rond hun hoofd wikkelen, met het gevaar tot verstikking of wurging.
We raden u dringend aan om koorden en kettingen steeds buiten
het bereik van jonge kinderen te houden. Verplaats bedden en meubels
uit de beurt van raamdecoratie.
Om wurging of verstikking te voorkomen adviseren wij de montage
voorschriften van de fabrikant (EN 13120) op te volgen en gebruik te
maken van de meegeleverde kettingspanner.

150 cm

Handtekening voor akkoord

Door gebruik te maken van dit
digitale bestelformulier gaat u
akkoord met de Algemene
Leveringsvoorwaarden.
Deze order kan niet geannuleerd
worden. Wijzigingen kunt u tot 24
uur na verzending doorvoeren.
De gemonteerde kettingen of
koorden moeten minimaal 150cm
van de vloer blijven. Daarom is het
noodzakelijk de montage hoogte op
te geven.

