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Via deze NIEUWSbrief introduceren wij wederom 
twee nieuwe verbeteringen om de Interdoors kwaliteit 

naar een nog hoger niveau te brengen. 
Daarnaast willen wij u graag ondersteunen doormiddel 

van een actie met onze handzenders.

Het voorjaar is al begonnen!
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u KOKERS POEDERCOATEN I.P.V. SPUITEN
Vanaf leverweek 11 worden de kokers, indien deze in een kleur 
door u besteld zijn,  uitsluitend gepoedercoat. Deze poedercoating 
voldoet aan de QUALICOAT gestelde eisen.  Dit dankzij de 
toepassing van een chroomvrije voorbehandeling, gecombineerd 
met een éénlaags coatingsysteem. Kwalitatief hoogwaardige kleur, 
glans, hardheid, duurzaamheid, hechting en laagdikte.

De bruto meerprijs voor het poedercoaten is € 60,00 per koker. 
(artikelnummer 5223)

v NIEUW: DAGKANT PROFIEL 
Indien de deur gedeeltelijk in de dagmaat geplaatst wordt is het 
dagkant profiel de ideale oplossing om de verticale hoeklijn aan 
de buitenzijde af te werken. Het dagkant profiel is uitsluitend ter 
verfraaiing van het aanzicht, het profiel heeft geen constructieve 
eigenschappen. Bij deuren tot een breedte van 4000 mm kan het 
dagkant profiel max. 20 mm in de dag staan. Bij deuren breder 
dan 4000 mm is dat max. 10 mm.
Het zwarte standaard profiel kan tegen een meerprijs in de gewenste 
RAL-kleur gespoten worden.
Het dagkant profiel (74x20x11x0,75mm) is zo geconstrueerd dat 
het lateiprofiel gewoon boven de deur gemonteerd kan worden. 
Het dagkant profiel wordt standaard op maat geleverd. Met een 
simpele muisklik is het dagkant profiel snel en eenvoudig te bestellen.

BRUTO prijs:
Dagkant profiel op maat (max 3000mm) zwart       € 45,00 
RAL naar keus per set                                                                   € 60,00

w VOORJAARSACTIE 50% KORTING OP 2 KANAAL HANDZENDERS
Bij bestelling van een industrie- of garagedeur met motor en 
afstandsbediening kunt u voor slechts €30,00 bruto 2 extra 2 kanaal 
handzenders bestellen ipv bruto € 60,00. 

Actie uitsluitend geldig in de maanden maart en april 2014.
Te bestellen met speciaal tijdelijk artikelnummer M0010.
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