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Informatie doorgevoerde productaanpassingen in 2013
Via deze UPDATE willen wij u op de hoogte brengen
van een aantal verbeteringen die wij het afgelopen
jaar hebben doorgevoerd. Tevens attenderen
wij u alvast op enkele prijsaanpassingen die
per 1 januari 2014 zullen ingaan.
PRODUKTAANPASSINGEN
Om de “feel and touch” van onze deuren te verhogen, hebben wij ZEVEN duidelijke verbeteringen doorgevoerd.
ZES van deze verbeteringen hebben wij kosteloos kunnen doorvoeren. Gezamenlijk versterken zij enorm de
algemene kwaliteitsindruk van het totaalproduct.

u Kokers
ALLE kokers behorend bij systemen met veren op koker worden inmiddels
uitgevoerd en standaard geleverd met aan beide uiteinden een gemonteerde
zwarte inslagdop.
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v Buisas
ALLE buisassen worden uitgevoerd met een zwarte kunststof inslagdop aan
beide uiteinden. Deze doppen worden meegeleverd bij de hardware set.
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w Windverstijvers
ALLE windverstijvers worden uitgevoerd met een zwarte kunststof afdichting
die aan beide uiteinden ingeklikt dient te worden. Deze zwarte afdichtingen
worden met de railsset meegeleverd en bevinden zich eveneens in de
hardware doos.
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x NIEUW onderrubber industriedeuren
Bij onze industriedeuren hebben wij het onderrubber vervangen door een
versie met een VLAKKE zijkant. Door toepassing van deze VLAKKE zijkant
sluit het onderrubber optimaal aan bij het afdichtingsrubber.
Deze aanpassing zorgt voor een duidelijke optische verbetering maar
vooral wordt de eventuele tochtdoorlaat geminimaliseerd.
Dit onderrubber is geschikt voor toepassing bij DW of OPTO sensoren.
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y NIEUWE zijafdichting industriedeuren
De nieuwe zijafdichting is voorzien van 2 flappen waardoor een veel
betere afdichting gerealiseerd wordt.
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z NIEUWE deurdranger
De nieuwe deurdranger is van hoge kwaliteit en heeft een instelbare
vasthoudstand. ALLE loopdeuren worden vanaf medio januari voorzien
van deze glijarm deurdranger

{ ISOLATOR
De isolator kan toegepast worden om de koudebrug tussen het gebouw
en de verticale looprails op te heffen. Door toepassing van de isolator
wordt de isolatiewaarde van de ingebouwde deur beduidend hoger.
Artikel 9606-03000

3000 mm lengte BRUTO

€ 30 per stuk

Artikel 9606-04000

4000 mm lengte BRUTO

€ 40 per stuk
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U kunt de ISOLATOR per direct bestellen via uw accountmanager!

PRIJSAANPASSINGEN
Per 1 januari 2014 zullen wij de volgende prijsaanpassingen doorvoeren:
Kleur S40 eenzijdig per m2

€ 20

was € 18

€ 40

was € 36

Kleur High-Line eenzijdig per m2

€ 22

was € 20

Kleur High-Line tweezijdig per m2

€ 44

was € 40

Kleur S40 tweezijdig per

m2
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Henry Fordlaan 86, bus 2, Genk 3600 België
Tel.: 0032-89307564 E-mail: info@interdoors.be
Website: www.interdoors.be

Voor meer informatie en vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

