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Via deze NIEUWSBRIEF willen wij u op de hoogte brengen van een aantal 
verbeteringen en aanpassingen  die wij in de afgelopen periode hebben 
doorgevoerd.

1: Proline 20 vervangt Proline 18
De Proline 18 is vervangen door de Proline 20. De prijs van de Proline 20 is gelijk 
gebleven aan de prijs van de Proline 18. De overstap naar de Proline 28 is nu 2 m2 
later. In het bereik van 18 m2 t/m 20 m2  levert dit een voordeel op van maximaal 
€ 50 BRUTO.

SCHEMA nieuwe artikelnummers:
5970 Pro-Line 18 KU wordt 5973 Pro-Line 20 KU
5971 Pro-Line 18 KE wordt 5974 Pro-Line 20 KE
5972 Pro-Line 18 E wordt 5975 Pro-Line 20 E

2: Nieuwe loopdeur
De huidige loopdeur zal de komende tijd geleidelijk vervangen worden door de 
nieuwe loopdeur. De planning is dat deze overgangsperiode uiterlijk eind 2014 
voltooid is. De nieuwe loopdeur is zeer stabiel en eenvoudig te monteren.
In september ontvangt u van ons een uitgebreid informatiepakket over de nieuwe 
loopdeur.

3: Onderloopbeveiliging loopdeur
Afhankelijk van de drempelhoogte van de loopdeur zijn de volgende 
onderloopbeveiligingen mogelijk:

Lage drempel 25 mm      ALLEEN mogelijk met een LICHTLIJST 
Lage drempel 40 mm     MOGELIJK met LICHTLIJST of  DW 
Hoge drempel 200 mm  MOGELIJK met LICHTLIJST, DW of OPTO

4: Verbeteringen LUXE-LINE
Wij hebben de uiterst succesvolle LUXE-LINE serie nog verder verbeterd en aange-
past. De kwaliteit van de LUXE-LINE serie is de basis van het succes.  Wij hebben op 
basis van aanbevelingen uit de markt de onderstaande aanpassingen gerealiseerd:

- Verpakking op een stabiele bok die ook op de bouw 
 probleemloos kan worden verplaatst
- Hoge kwaliteit montagemateriaal 
- Nieuwe sloten 
- Hoogwaardige krukset
- Verbeterde afwerking

4 x nuttig om te weten!

Nieuw Oud


