
Bestelformulier  Mono-rail + Wave

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode                       Plaats

Ordernummer klant

Debiteurennummer

              OrDernuMMer

Telefoon

Fax

e-mail

Datum

Commissie

Alle opdrachten worden geaccepteerd volgens de  
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schadébo Den Bosch B.V.Fax dit formulier volledig ingevuld naar 084--8349173.

2016/11

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Monorail 1 Monorail 2 Monorail 3

Lengte rail (in cm; maximaal 600 cm)

Kleur rail  wit       geanodiseerd  wit       geanodiseerd  wit       geanodiseerd

Glijders (tussenafstand) *
Ter info: i.v.m. de plooirichting komt het aantal 
glijders altijd uit op een even aantal.

 6cm     8cm  6cm     8cm  6cm     8cm

Pakketzijde  links     rechts    midden  links     rechts    midden  links     rechts    midden

Plaatsing *  Plafond (= standaard)  Plafond (= standaard)  Plafond (= standaard)

 Wand  Wand  Wand

Montagehoogte (cm)

Bediening *
1 Let op: bediening met trekstang is niet altijd 
mogelijk. Dit is afhankelijk van de breedte en 
zwaarte van de stof; de trekstang wordt namelijk 
in de eerste glijder gehaakt.

 Koordbediening :  Koordbediening :  Koordbediening :

           links      rechts            links      rechts            links      rechts

 Handbediening  Handbediening  Handbediening

 Trekstang (optioneel) 1  Trekstang (optioneel) 1  Trekstang (optioneel) 1

Luslengte koord * (bij afwijkende lengte 
s.v.p. gewenste lengte invullen)

 Standaard (180 cm)  Standaard (180 cm)  Standaard (180 cm)

 Afwijkend:                           cm  Afwijkend:                           cm  Afwijkend:                           cm

* Aankruisen wat van toepassing is
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