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Maatwerk

Neem voor meer informatie en voor de mogelijkheden m.b.t. maatwerk contact op met onze vertegenwoordiger of één van onze 
binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.

Raamkozijnen ontstaan tegenwoordig in de meest ondenkbare, creatieve vormen. Met een standaard gordijnophangsysteem 
kunt u dan niet altijd uit de voeten. Maar Schadébo denkt met u mee. Met onze unieke maatwerkservice zorgen wij voor een 
passende oplossing voor elk raam.

We bieden o.a. het volgende maatwerk: 
• Buigen van rail voor erkers, binnenbochten en buitenbochten (zie onder)
• Buigen van roeden voor erkers, binnenbochten en buitenbochten 
• Walsen van rail en roeden 
• Inkorten van diverse steunen 
• Verlengen van diverse steunen 
• Vlakgordijnsystemen 
• Vouwgordijnsystemen 
• Elektrische rail 
• Handbedienbare rail

Typen rail die geschikt zijn om te buigen:
• Tripo vakrail • Rail Linea 6000
• KS-rail • Rail 6100
• DS-rail • U-rail de luxe aluminium
• Inbouwrail AVR4 • U-rail de luxe ijzer
• Separatierail AVR9 • U-rail
• Rail AVR23 • Guy-rail
• Rail Linea 5000 • Rail ASR

Buigvormen (bovenaanzicht):

Vorm A Vorm B Vorm C Vorm D

Vorm E Vorm F Vorm G Vorm H

Wat u nog moet weten...
• Standaard wordt een witte rail gebruikt. Indien een andere kleur gewenst is, dient hiervan een monster te worden   
 aangeleverd of een RAL-kleur te worden opgegeven. 
• Wilt u een ander type rail laten buigen dan hierboven vermeld? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te  
 bekijken.
• Hierboven is slechts een aantal buigvoorbeelden aangegeven. Andere vormen zijn ook mogelijk. Neem contact met ons  
 op of lever een duidelijke tekening of mal van de gewenste vorm aan met daarbij eventueel een (digitale) foto van de   
 situatie (het betreffende raamkozijn).
• Belangrijk is dat alle maten nauwkeurig worden gemeten en opgegeven bij bestelling. Mochten er geen exacte maten   
 bekend zijn, dan verzoeken wij u een mal aan te leveren. 
• Bestellingen met speciale wensen altijd schriftelijk insturen.
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G00418 Tripo vakrail met sleuf aluminium wit gesiliconiseerd 13,5x19,5mm 400cm 80 m

G00419 Tripo vakrail met sleuf aluminium wit gesiliconiseerd 13,5x19,5mm 500cm 100 m

G00420 Tripo vakrail met sleuf aluminium wit gesiliconiseerd 13,5x19,5mm 600cm 120 m

G13777 Inklikglijder met lang oog 2065 wit doos a 100 stuks 1 ds

G00421 Glijder indraaibaar lang oog A2220 kunststof wit tbv Tripo 500 st

G00424 Stopglijder indraaibaar vierkant oog A2225 kunststof wit tbv Tripo 100 st

Rail • Tripo vakrail

Art.nr. Omschrijving MBH

G00423 Eindkap A2255 kunststof wit tbv Tripo 100 st

G00422 Eindstop A2250 kunststof wit vierkant oog indraaibaar tbv Tripo 100 st

G00113 Plafondsteun met sleuf 2016s ijzer wit gelakt tbv U-rail de luxe 100 st

G00112 Plafondsteun inklikbaar 2017s wit 100 st
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Rail • Tripo vakrail

Art.nr. Omschrijving MBH

G00165 Wandsteun 1011s ijzer wit gelakt 3cm tbv U-rail de luxe 50 st

G00166 Wandsteun 1013s ijzer wit gelakt 6cm tbv U-rail de luxe 50 st

G00184 Wandsteun universeel luxe wit 5cm 100 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

G00476 Klem 2-delig ijzer wit gelakt tbv afstandsteun KS-rail doos a 50st 1 ds
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G00408 U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 500cm 100 m

G00409 U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 600cm 120 m

G14748 HCO U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 100cm 10 st

G14749 HCO U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 150cm 10 st

G14750 HCO U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 200cm 10 st

G14751 HCO U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 250cm 10 st

Rail • U-rail de luxe aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH

G00407 U-rail de luxe aluminium wit gelakt 13,5x19,5mm 400cm 80 m

G00168 Railverbinder 1020s ijzer wit gelakt tbv U-rail de luxe 25 st

G00410 Glijder indraaibaar lang oog A2200 kuntstof wit tbv U-rail de luxe 500 st

G13470 Runner kort oog 3107/2017 wit 500 st

G00107 Runner kort oog 3107/2017 wit op Reinstrip doos a 504st (21 strips a 24) 1 ds

G00158 Runner lang oog 1107 wit 100 st

G00161 Runner lang oog 1107 wit 500 st

G00108 Runner lang oog 1107 wit doos a 5000st 1 ds

G00106 Runner lang oog 1107 op Reinstrip wit (21 strips a 24) 504 st
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Rail • U-rail de luxe aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH

G13757 Runner lang oog 2032 wit doos a 500st 1 ds

G13758 Runner lang oog 2032 wit doos a 7500st 1 ds

G00162 Overschuifrunner 1024 ijzer wit gelakt 50 st

G00159 Eindstop 103 kort oog ijzer wit gelakt 100 st

G00163 Eindkap 103s kunststof wit lang oog 100 st

G00110 Eindstop 103c lang oog ijzer wit gelakt doos a 100st 1 ds

G00160 Eindstop 103c lang oog ijzer vernikkeld doos a 100st 1 ds

G00113 Plafondsteun met sleuf 2016s ijzer wit gelakt tbv U-rail de luxe 100 st

G00112 Plafondsteun inklikbaar 2017s wit 100 st



6 V2
01

1-
08

@ = uitlopendGordijn • rail & fournituren

G00165 Wandsteun 1011s ijzer wit gelakt 3cm tbv U-rail de luxe 50 st

Rail • U-rail de luxe aluminium

Art.nr. Omschrijving MBH

G00166 Wandsteun 1013s ijzer wit gelakt 6cm tbv U-rail de luxe 50 st

G00184 Wandsteun universeel luxe wit 5cm 100 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

G00476 Klem 2-delig ijzer wit gelakt tbv afstandsteun KS-rail doos a 50st 1 ds
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KS-rail

Het KS railsysteem is een hoogwaardig, efficiënt handbediend gordijnrailsysteem. 

• Eenvoudig te monteren met de Smart Klick plafondsteun of wandsteun
• Rail kan zowel in binnen- als buitenbocht gebogen worden met een radius 
 van 10cm
• Ook te buigen in variabele radius voor speciale ramen, zoals halfronde 
 erkers en cirkels.
• A-symmetrische, inklikbare glijders, geruisarm en UV-bestendig
• Maximum draaggewicht ± 4kg per meter
• Rail aluminium wit gelakt, verkrijgbaar in lengtes van 400 - 500 - 600 -700cm

Neem voor meer informatie en voor de mogelijkheden m.b.t. maatwerk contact op met onze vertegenwoordiger of één van onze 
binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.
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Rail • KS-rail & DS-rail

Art.nr. Omschrijving MBH

S04312 Monsterbord Forest rail KS, CKS, DS, CCS en CRS inclusief ophanging 1 set

G00445 KS-rail aluminium wit gelakt 400cm 20 lgt

G00446 KS-rail aluminium wit gelakt 500cm 20 lgt

G00447 KS-rail aluminium wit gelakt 600cm 20 lgt

G00448 KS-rail aluminium wit gelakt 700cm 20 lgt

G00441 DS-rail aluminium wit gelakt 11x24mm 400cm 1 lgt

G00442 DS-rail aluminium wit gelakt 11x24mm 500cm 1 lgt

G00443 DS-rail aluminium wit gelakt 11x24mm 600cm 1 lgt

G00449 Profiglijder inklikbaar kunststof wit tbv KS-rail doos a 500st 1 ds

G00450 Vertragingsglijder inklikbaar kunststof wit tbv KS-rail doos a 250st 1 ds

G00463 Draaistop open kunststof wit tbv KS-rail doos a 100st 1 ds

G14765 Railverbinder tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00251 Draaistop met kap kunststof wit tbv KS-rail doos a 100st 1 ds
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G00444 Draaistop met kap kunststof wit tbv DS-rail doos a 100st (Let op: past alléén op de DS-rail) 1 ds

Rail • KS-rail & DS-rail

Art.nr. Omschrijving MBH

G00123 Plafondsteun luxe met gat wit tbv KS-rail doos a 100st 1 ds

G00124 Plafondsteun luxe met sleuf wit tbv KS-rail doos a 100st 1 ds

G00452 Plafondsteun smartklick ijzer wit gelakt tbv KS-rail doos a 100st 1 ds

G14764 Plafondverbinder wit tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00472 Voorsprongsteun ijzer wit gelakt 3,5cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00465 Afstandsteun ijzer wit gelakt 7,5cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00466 Afstandsteun ijzer wit gelakt 10cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00467 Afstandsteun ijzer wit gelakt 12,5cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00468 Afstandsteun ijzer wit gelakt 15cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00469 Afstandsteun ijzer wit gelakt 20cm tbv KS-rail doos a 25st 1 ds
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Rail • KS-rail & DS-rail

Art.nr. Omschrijving MBH

G00470 Afstandsteun met schoor ijzer wit gelakt 25cm tbv KS-rail doos a 10st 1 ds

G00471 Afstandsteun met schoor ijzer wit gelakt 30cm tbv KS-rail doos a 10st 1 ds

G00476 Klem 2-delig ijzer wit gelakt tbv afstandsteun KS-rail doos a 50st 1 ds

G00454 Voorsprongsteun smartklick ijzer wit gelakt 6cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00453 Voorsprongsteun smartklick ijzer wit gelakt 3,5cm tbv KS-rail doos a 50st 1 ds

G00455 Afstandsteun smartklick plaat ijzer wit gelakt 10cm tbv KS-rail doos a 20st 1 ds

G00457 Afstandsteun smartklick plaat ijzer wit gelakt 15cm tbv KS-rail doos a 15st 1 ds

G00458 Afstandsteun smartklick plaat ijzer wit gelakt 20cm tbv KS-rail doos a 15st 1 ds

G00459 Afstandsteun smartklick plaat ijzer wit gelakt 25cm tbv KS-rail doos a 10st 1 ds

G00460 Afstandsteun smartklick plaat ijzer wit gelakt 30cm tbv KS-rail doos a 10st 1 ds

G00259 Buigstrip Compact tbv buigapparaat KS-rail 1 st
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Forest railsystemen

Naast het breed aanbod railtypen dat in deze catalogus is vermeld, kunt u bij Schadébo terecht voor een aanvullend 
assortiment speciale railtypen van Forest. Zie onderstaand overzicht voor de mogelijkheden. Mocht u interesse hebben in 
één van deze systemen en meer informatie en prijzen nodig hebben, neem dan contact op met onze afdeling verkoop. Meer 
informatie van KS-rail en Forest Shuttle® vindt u op pagina 7 t/m 10  en 12.

Toepassing:
particuliere en professionele markt

Eigenschappen:
• compact en hoogwaardig    
 aluminium gordijnrailsysteem
• eenvoudig en snel te  installeren
• makkelijk te buigen
• koordbediening is mogelijk met CKS-systeem met  
 interne kanalen

Toepassing:
particuliere en professionele markt

Eigenschappen:
• hoogwaardig gordijnrailsysteem met elegante  
 vorm: ronding die de steunen netjes verbergt
• eenvoudig en snel te installeren
• makkelijk te buigen
• zeer geschikt voor confectie zonder hoofdje met  
 retourplooi

Toepassing:
professionele markt

Eigenschappen:
• elegant en functioneel separatierailsysteem
• snel en eenvoudig te monteren
• makkelijk te buigen
• stofwerende kunststof afdekstrip  beschikbaar
• systeem kan conform NEN-3134 geïsoleerd   
 worden opgehangen in o.a. S3-ruimten (bijv.   
 ziekenhuizen)

Toepassing:
professionele markt

Eigenschappen:
• projectgordijnsysteem voor alle 
 zwaardere gordijnen
• eenvoudig en snel te installeren
• kogelgelagerde runners mogelijk (alleen voor CS)
• koordbediening is mogelijk met CCS-systeem met  
 interne kanalen
• makkelijk te buigen

Toepassing:
particuliere en professionele markt

Eigenschappen:
• gordijn wordt d.m.v. een nylon band aan glijders  
 bevestigd, welke onderling door een koordje zijn  
 verbonden
• verkrijgbaar in een dichtheid van 80% en 100%
• deze techniek zorgt voor een oogstrelende,   
 continue doorlopende plooi
• het geeft het gordijn een klassieke uitstraling
• hand- en koordbediening; mogelijkheid tot   
 gemotoriseerd
• eenvoudig te (de)installeren door klick-principe  
 van metalen snaps aan de snapglijders

Toepassing:
particuliere en 
professionele markt

Eigenschappen:
• soepel lopend en geruisarm elektrisch   
 gordijnrailsysteem; aangedreven door kunststof  
 band
• snel en eenvoudig te monteren
• 220 Volt systeem, beschikbaar in 30, 45 en 60  
 Watt
• makkelijk te buigen
• zowel met handschakelaar als met een   
 hoogfrequentie afstandbediening mogelijk
• mogelijkheid tot aansluiten op Domotica systeem
• loopsnelheid: 15cm per seconde

Neem voor meer informatie en voor de mogelijkheden m.b.t. maatwerk contact op met onze vertegenwoordiger of één van onze 
binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.

Toepassing:
particuliere en professionele markt

Eigenschappen:
• geruisloos, soepel en gemotoriseerd, bedienbaar  
 met de hand of met afstandbediening
• Touch Impulse Technology, simpele   
 handbeweging activeert het systeem
• geïntegreerde vrijloop in de motor, waardoor bij  
 stroomstoring het gordijn handmatig bedienbaar 
 blijft
• modulair opgebouwde motor waardoor vele 
 besturingsopties mogelijk zijn, zoals: RF,   
 infrarood, Z-wave, Domotica systemen ,etc.
• motor loopt soepel en fluisterstil (15cm/sec)
• bij het starten en stoppen heeft de motor een  
 gereguleerde op- en afloopsnelheid
• eind- en tussenposities zijn automatisch in te   
 stellen

• Touch Impuls gevoeligheid is instelbaar in 2   
 posities
• gordijnpakket kan in iedere gewenste positie   
 afgesteld worden
• indien gewenst kan de Touch Impuls ook   
 uitgeschakeld worden
• 24 Volt Power Input, met witte 230 Volt adapter
• motor poelie verbindt motor met FMS rail
• alle KS steunen zijn toepasbaar
• trekkracht: 1,5Nm

Toepassing:
particuliere en 
professionele markt

Eigenschappen:
• een slimme combinatie van verschillende Forest  
 systemen (gemotoriseerde systemen en MTS rail)
• eenvoudig en snel te assembleren
• kan met 1 motor of als tandem applicatie worden  
 toegepast; zowel 220V FMS motor als 24V   
 Shuttle motor is toepasbaar
• max. grootte, zonder ondersteuning: 7m lang en  
 3,5m breed
• buigen mogelijk met variabele radius (min. 20cm)
• systeem kan van muur tot muur met stof worden  
 bekleed 
• zowel voor horizontale als vertikale toepassingen
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Forest Shuttle® gemotoriseerde 
gordijnrailsystemen

Eigenschappen van de Forest Shuttle®:
• Domotica klaar
 Domotica is een systeem waarmee u al uw elektrische voorzieningen in huis aan kunt sturen. De Forest Shuttle® kan met  
 elk Domotica systeem communiceren.
• Ultra stil
 Het Forest Shuttle®-systeem en de Forest gordijnrailsystemen vormen samen een onverslaanbare combinatie als het op  
 geruisloze bediening aankomt. Door de soepele loop van de gordijnrailsystemen en de ultrastille motor is het geluid van  
 bewegende gordijnen nooit storend.
• Vrijloop bij stroomuitval 
 De Forest Shuttle® beschikt over een vrijloopfunctie en de mogelijkheid van handbediening. Handig en praktisch als de  
 stroom een keer uitvalt.
• Plug & Play 
 De 24 Volts motor van de Forest Shuttle® is stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten.
• Touch impulse 
 Een simpel trekje aan het gordijn is voldoende om deze te laten bewegen.
• Ook voor gebogen rails
 De Forest Shuttle® gemotoriseerde rail kan ook gebogen worden.
• Programmeerbaar 
 Als u met vakantie gaat, kunt u het openen en sluiten van uw gordijnen vooraf programmeren. Hiermee wekt u de indruk  
 dat uw huis bewoond is en dit vermindert de kans op inbraak.
• Garantie
 Op de Forest Shuttle® zit 10 jaar garantie.

Neem voor meer informatie en voor de mogelijkheden m.b.t. maatwerk contact op met onze vertegenwoordiger of één van onze 
binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.

Het gemak van elektrisch bedienbare gordijnen... Uw gordijnen hangen schitterend soepel en u bedient ze heerlijk 
comfortabel vanuit uw stoel met de Forest Shuttle® gemotoriseerde gordijnsystemen. Met één druk op de knop opent en 
sluit u uw gordijnen in elk gewenst vertrek, snel en geruisloos. 
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Rail • AVR4

Art.nr. Omschrijving MBH

G00718 Inbouwrail AVR4 aluminium geanodiseerd 500cm 5 m

G00724 Glijder vast oog 5019 kunststof wit blister a 25st 10 bl

G13905 Glijder vast oog 5019 kunststof wit blister a 100st 1 bl

G00720 Glijder vast oog 5019 kunststof wit doos a 1000st 1 ds

G00721 Glijder vast oog 5019b kunststof wit doos a 1000st (200strips a 5st) 1 ds

G00799 Glijder multifunctioneel 5033 kunststof wit tbv kapstok 100 st

G00722 Eindstop met kap 5026 kunststof wit tbv AVR4 doos a 100st 1 ds

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st
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G00776 Separatierail AVR9 aluminium geanodiseerd 600cm 6 m

G00777 Railverbinder 4027 aluminium geanodiseerd 30cm 1 st

Rail • AVR9

Art.nr. Omschrijving MBH

G13536 Railverbinder 4017 50mm 1 st

G00780 Railverbinder met klemblok 4020 ijzer verzinkt 1 st

G00796 Glijder lang oog 5017 kunststof wit doos a 100st 1 ds

G00797 Glijder POM 5037 kunststof wit doos a 1000st (200strips a 5st) 1 ds

G00798 Glijder met haak 5037 kunststof wit 100 st

G00799 Glijder multifunctioneel 5033 kunststof wit tbv kapstok 100 st
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G00792 Eindkap met oog 4023 kunststof grijs doos a 10st 1 ds

G13620 Eindstop met schroef 5016 doos a 100st 1 ds

Rail • AVR9

Art.nr. Omschrijving MBH

G14739 Eindstop met schroef 5016 1 st

G13646 Plafondsteun met klemblok 4019 geanodiseerd 1 st

G00793 Wandsteun met klemblokje 4018 kunststof grijs tbv AVR9 1 st

G00794 Wandsteun blinde montage 4045 kunststof grijs tbv AVR9 1 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st
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Rail • AVR9

Art.nr. Omschrijving MBH

G00783 Pendelbus met boutjes 4042 aluminium grijs gelakt 10cm tbv AVR9 1 st

G00790 Pendelschroef 4044 aluminium tbv AVR9 1 st

G13603 Pendel 6188 geanodiseerd 30mm tbv railroede 2 st

G00784 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 50cm tbv AVR9 1 st

G00785 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 75cm tbv AVR9 1 st

G00786 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 100cm tbv AVR9 1 st

G00787 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 125cm tbv AVR9 1 st

G00788 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 150cm tbv AVR9 1 st

G00789 Pendelbuis 4022 aluminium geanodiseerd 600cm tbv AVR9 6 m

G00782 Pendelafdek voor verlaagd plafond kunststof grijs tbv AVR9 1 st

G00781 Pendelplaat 4040 kunststof grijs 32,5mm tbv AVR9 1 st
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G13518 HCO gordijngarnituur compleet AVR21 aluminium wit gelakt 150cm 1 st

Rail • AVR21 compleet

Art.nr. Omschrijving MBH

G13519 HCO gordijngarnituur compleet AVR21 aluminium wit gelakt 200cm 1 st

G13520 HCO gordijngarnituur compleet AVR21 aluminium wit gelakt 250cm 1 st

Rail • AVR23

Art.nr. Omschrijving MBH

G13798 Rail AVR23 aluminium geanodiseerd 13x18,4mm 600cm 6 m

G13901 Rail AVR23 aluminium wit gelakt 13x18,4mm 600cm 6 m

G13799 Rail AVR23 aluminium licht brons 13x18,4mm 600cm 6 m

G00739 Glijder 5021b kunststof wit (50 strips a 20st) 1000 st

G13904 Eindkap met metalen oog 4012 kunststof wit doos a 10st 1 ds

G13902 Eindstop met oog 4006 doos a 100st 1 ds
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G13797 Plafondsteun POM 6011 wit doos a 50st 1 ds

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

Rail • AVR23

Art.nr. Omschrijving MBH

Rail • Linea 5000

Art.nr. Omschrijving MBH

G00828 Rail Linea 5000 aluminium wit gelakt 400cm 4 m

G00834 Rail Linea 5000 aluminium wit gelakt 500cm 5 m

G00835 Rail Linea 5000 aluminium wit gelakt 600cm 6 m

G00830 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st (5 strips a 20) 1 zak

G00836 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 doos a 1000st (50 strips a 20) 1 ds

G00739 Glijder 5021b kunststof wit (50 strips a 20st) 1000 st
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G00829 Eindstop zonder kap kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st 1 zak

G00832 Plafondsteun kunststof wit tbv Linea doos a 100st 1 ds

G14025 Plafondsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 100st 1 ds

G14028 Wandsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 50st 1 ds

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

Rail • Linea 5000

Art.nr. Omschrijving MBH

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

Rail • Linea 6000

Art.nr. Omschrijving MBH

G00840 Rail Linea 6000 aluminium wit gelakt 400cm 4 m

G00844 Rail Linea 6000 aluminium wit gelakt 500cm 5 m

G00845 Rail Linea 6000 aluminium wit gelakt 600cm 6 m
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G00830 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st (5 strips a 20) 1 zak

G00836 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 doos a 1000st (50 strips a 20) 1 ds

Rail • Linea 6000

Art.nr. Omschrijving MBH

G00739 Glijder 5021b kunststof wit (50strips a 20st) 1000 st

G00843 Eindkap kunststof wit tbv Linea 6000 doos a 100st 1 ds

G00829 Eindstop zonder kap kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st 1 zak

G00842 Plafondsteun kunststof wit tbv Linea 6000 zak a 100st 1 zak

G00820 Wandclip rond kunststof wit tbv rail 6000 en clickrail zak a 100st 1 zak

G00841 Wand/plafondsteun gecombineerd kunststof wit 3,6cm tbv Linea 6000 zak a 100st 1 zak
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G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

Rail • Linea 6000

Art.nr. Omschrijving MBH

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

Rail • 6100

Art.nr. Omschrijving MBH

G00826 Rail 6100 2-in-1 aluminium wit gelakt 600cm 6 m

G00830 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st (5 strips a 20) 1 zak

G00836 Glijder kunststof wit tbv Linea 5000+6000 doos a 1000st (50 strips a 20) 1 ds

G00829 Eindstop zonder kap kunststof wit tbv Linea 5000+6000 zak a 100st 1 zak

G00832 Plafondsteun kunststof wit tbv Linea doos a 100st 1 ds

G14025 Plafondsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 100st 1 ds
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G14028 Wandsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 50st 1 ds

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

Rail • 6100

Art.nr. Omschrijving MBH

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

Rail • U-rail de luxe ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00154 U-rail de luxe ijzer wit gelakt 400cm 80 m

G00155 U-rail de luxe ijzer wit gelakt 500cm 100 m

G00105 U-rail de luxe ijzer wit gelakt 600cm 120 m

G00148 HCO U-rail de luxe ijzer wit gelakt 100cm 10 st

G00149 HCO U-rail de luxe ijzer wit gelakt 150cm 10 st

G00150 HCO U-rail de luxe ijzer wit gelakt 200cm 10 st

G00151 HCO U-rail de luxe ijzer wit gelakt 250cm 10 st

G00152 HCO U-rail de luxe ijzer wit gelakt 300cm 10 st

G00168 Railverbinder 1020s ijzer wit gelakt tbv U-rail de luxe 25 st

G13470 Runner kort oog 3107/2017 wit 500 st
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G00107 Runner kort oog 3107/2017 wit op Reinstrip doos a 504st (21 strips a 24) 1 ds

G00158 Runner lang oog 1107 wit 100 st

G00161 Runner lang oog 1107 wit 500 st

Rail • U-rail de luxe ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00108 Runner lang oog 1107 wit doos a 5000st 1 ds

G00106 Runner lang oog 1107 op Reinstrip wit (21 strips a 24) 504 st

G13757 Runner lang oog 2032 wit doos a 500st 1 ds

G13758 Runner lang oog 2032 wit doos a 7500st 1 ds

G00159 Eindstop 103 kort oog ijzer wit gelakt 100 st

G00110 Eindstop 103c lang oog ijzer wit gelakt doos a 100st 1 ds

G00160 Eindstop 103c lang oog ijzer vernikkeld doos a 100st 1 ds

G00163 Eindkap 103s kunststof wit lang oog 100 st
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G00113 Plafondsteun met sleuf 2016s ijzer wit gelakt tbv U-rail de luxe 100 st

G00112 Plafondsteun inklikbaar 2017s wit 100 st

G00165 Wandsteun 1011s ijzer wit gelakt 3cm tbv U-rail de luxe 50 st

G00166 Wandsteun 1013s ijzer wit gelakt 6cm tbv U-rail de luxe 50 st

G00184 Wandsteun universeel luxe wit 5cm 100 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

Rail • U-rail de luxe ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

G00476 Klem 2-delig ijzer wit gelakt tbv afstandsteun KS-rail doos a 50st 1 ds

G00169 Bocht 1032s ijzer wit gelakt 90grd tbv U-rail de luxe 1 st
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G00170 Bocht 1033s ijzer wit gelakt 135grd tbv U-rail de luxe 1 st

G00404 U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 300cm 5 st

G00405 U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 350cm 5 st

G00406 U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 400cm 5 st

Rail • U-rail de luxe ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

Rail • U-rail de luxe compleet ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00400 HCO U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 100cm 5 st

G00401 HCO U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 150cm 5 st

G00402 HCO U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 200cm 5 st

G00403 HCO U-rail de luxe compleet ijzer wit gelakt 250cm 5 st

Rail • U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00411 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 110-200cm 5 st

G00412 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 140-250cm 5 st

G00413 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 160-300cm 5 st

G00414 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 190-360cm 5 st

G00415 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 240-450cm 5 st

G00416 HCO U-rail de luxe uitschuifbaar compleet ijzer wit gelakt 295-540cm 5 st
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G13439 U-rail AVR55 ijzer wit gelakt 14x16mm 500cm 50 m

G13440 U-rail AVR55 ijzer wit gelakt 14x16mm 600cm 60 m

G13465 Railverbinder ijzer wit gelakt tbv U-rail 50 st

G00158 Runner lang oog 1107 wit 100 st

Rail • U-rail ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G00161 Runner lang oog 1107 wit 500 st

G00108 Runner lang oog 1107 wit doos a 5000st 1 ds

G00106 Runner lang oog 1107 op Reinstrip wit (21 strips a 24) 504 st

G13757 Runner lang oog 2032 wit doos a 500st 1 ds

G13758 Runner lang oog 2032 wit doos a 7500st 1 ds

G13470 Runner kort oog 3107/2017 wit 500 st

G00107 Runner kort oog 3107/2017 wit op Reinstrip doos a 504st (21 strips a 24) 1 ds
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G00159 Eindstop 103 kort oog ijzer wit gelakt 100 st

G00110 Eindstop 103c lang oog ijzer wit gelakt doos a 100st 1 ds

G00160 Eindstop 103c lang oog ijzer vernikkeld doos a 100st 1 ds

G00143 Eindstop met kap 2036 ijzer wit gelakt tbv U-rail 100 st

G13464 Plafondsteun met tapgat ijzer wit gelakt tbv U-rail doos a 100st 1 ds

G00144 Plafondsteun met gat 2038 ijzer wit gelakt tbv U-rail doos a 100st 1 ds

G13466 Wandsteun ijzer wit gelakt 35mm tbv U-rail 50 st

G13467 Wandsteun ijzer wit gelakt 65mm tbv U-rail 50 st

Rail • U-rail ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH
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G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

G00048 Bocht 1032a ijzer wit gelakt 90grd 1 st

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

Rail • U-rail ijzer

Art.nr. Omschrijving MBH

G13497 HCO Guy-rail handbuigbaar garnituur compleet aluminium wit gelakt 120cm 1 st

Rail • Guy-rail handbuigbaar compleet

Art.nr. Omschrijving MBH

G13498 HCO Guy-rail handbuigbaar garnituur compleet aluminium wit gelakt 160cm 1 st

G13499 HCO Guy-rail handbuigbaar garnituur compleet aluminium wit gelakt 200cm 1 st

G13500 HCO Guy-rail handbuigbaar garnituur compleet aluminium wit gelakt 250cm 1 st

G13501 HCO Guy-rail handbuigbaar garnituur compleet aluminium wit gelakt 300cm 1 st

Rail • Laura met trekkoordsysteem compleet

Art.nr. Omschrijving MBH

G13502
HCO rail Laura met trekkoordsysteem garnituur compleet aluminium wit gelakt voorgeboord 
150cm 1 st

G13503
HCO rail Laura met trekkoordsysteem garnituur compleet aluminium wit gelakt voorgeboord 
200cm 1 st

G13504
HCO rail Laura met trekkoordsysteem garnituur compleet aluminium wit gelakt voorgeboord 
250cm 1 st

G13505
HCO rail Laura met trekkoordsysteem garnituur compleet aluminium wit gelakt voorgeboord 
300cm 1 st
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G13493 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 150cm 1 st

G13494 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 200cm 1 st

G13495 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 250cm 1 st

G13496 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 300cm 1 st

Rail • gordijnkaprail Laura enkel

Art.nr. Omschrijving MBH

G13792 Gordijnkaprail Laura enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 600cm 6 m

G13489 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium wit gelakt 50x77mm wit 150cm 1 st

G13490 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium wit gelakt 50x77mm wit 200cm 1 st

G13491 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium wit gelakt 50x77mm wit 250cm 1 st

G13492 HCO gordijnkaprail Laura enkel aluminium wit gelakt 50x77mm wit 300cm 1 st

G13793 Gordijnkaprail Laura enkel aluminium wit gelakt 50x77mm 600cm 6 m

G13794 Gordijnkaprail Laura enkel aluminium edelstaal 50x77mm 600cm 6 m

G13521 Inklikglijder 2064 kunststof wit doos a 100st 1 ds

G13795 Eindkap 2134BL wit tbv gordijnkaprail Laura 1 st

G13796 Eindkap 2134 grijs tbv gordijnkaprail Laura 1 st

Rail • gordijnkaprail Dona enkel

Art.nr. Omschrijving MBH

G13481 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium geanodiseerd 50x55mm 150cm 1 st

G13482 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium geanodiseerd 50x55mm 200cm 1 st

G13483 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium geanodiseerd 50x55mm 250cm 1 st

G13484 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium geanodiseerd 50x55mm 300cm 1 st

G13787 Gordijnkaprail Dona enkel aluminium geanodiseerd 50x77mm 600cm 6 m

geanodiseerd wit edelstaal

geanodiseerd wit licht brons
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G13485 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium wit gelakt 50x55mm 150cm 1 st

G13486 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium wit gelakt 50x55mm 200cm 1 st

G13487 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium wit gelakt 50x55mm 250cm 1 st

G13488 HCO gordijnkaprail Dona enkel aluminium wit gelakt 50x55mm 300cm 1 st

G13788 Gordijnkaprail Dona enkel aluminium wit gelakt 50x77mm 600cm 6 m

G13789 Gordijnkaprail Dona enkel aluminium licht brons 50x77mm 600cm 6 m

G13521 Inklikglijder 2064 kunststof wit doos a 100st 1 ds

Rail • gordijnkaprail Dona enkel

Art.nr. Omschrijving MBH

geanodiseerd wit licht brons

G13790 Eindkap 2136BL wit tbv gordijnkaprail Dona 1 st

G13791 Eindkap 2136 grijs tbv gordijnkaprail Dona 1 st

Rail • ASR

Art.nr. Omschrijving MBH

G14022 Rail ASR A8110 aluminium geanodiseerd 600cm 60 m

G14021 Rail ASR A8110 aluminium wit 600cm 60 m

G00691 Runner met aluminium oog tbv rail ASR doos a 100st (10 strips a 10) 1 ds

G00692 Stoprunner met aluminium oog S8108 tbv rail ASR doos a 100st 1 ds
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G14023 Eindkap A8110 kunststof wit tbv rail ASR doos a 100st 1 ds

G14024 Eindkap A8110 kunststof grijs tbv rail ASR 100 st

G00693 Eindstop verenstaal zonder kap S8103 tbv rail ASR doos a 100st 1 ds

G14025 Plafondsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 100st 1 ds

G14026 Plafondsteun kunststof grijs tbv rail ASR/5000/6100 doos a 100st 1 ds

Rail • ASR

Art.nr. Omschrijving MBH

G14028 Wandsteun kunststof wit tbv rail ASR/5000/6100 doos a 50st 1 ds

G14027 Wandsteun kunststof grijs tbv rail ASR/5000/6100 doos a 50st 1 ds

G00138 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 5cm 50 st

G00134 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 7,5cm 50 st

G00139 Afstandsteun met 1 tapgat ijzer wit gelakt 10cm 50 st

G00140 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt 15cm 25 st

G00141 Afstandsteun met 2 tapgaten ijzer wit gelakt wit 20cm 25 st

G14029 Handbuigapparaat compleet A8110 tbv rail ASR 1 st



32 V2
01

1-
08

@ = uitlopendGordijn • rail & fournituren

G14746 Mono-rail wit 600cm 6 m

Rail • Mono-rail

Art.nr. Omschrijving MBH

G14747 Mono-rail geanodiseerd 600cm 6 m

G14729 Glijder op koord Concave wit 6cm tussenruimte rol a 1000st 1 rol

G14726 Glijder op koord Concave wit 8cm tussenruimte rol a 1000st 1 rol

G14728 Rimpelbandhaak Delrin Concave doos a 1000st 1 ds

G14727 Band Concave transparant 77mm 50 m



33

Concave

De Concave-serie:
• Glijder wit 8cm
• Glijder wit 6cm
• Transparant band 77mm breed
• Rimpelbandhaken

Voordelen Concave band:
• het heeft een breedte van 77mm
• de plooizakjes in het band zijn exact 1cm breed
• eenvoudig variëren met de plooidiepte 
• het band is om de 10cm gemarkeerd

Voordelen Concave glijder:
• wordt voorgemonteerd geleverd
• is draaibaar
• is slechts 8mm breed, wat een smaller gordijnpakket geeft (t.o.v. soortgelijke systemen)

Neem voor meer informatie en voor de mogelijkheden m.b.t. maatwerk contact op met onze vertegenwoordiger of één van onze 
binnendienstmedewerkers, tel. 073-6 24 24 24.

Maak nu de meest perfecte en gelijkmatige plooien met de Concave-serie: glijder op koord, transparant band en 
rimpelbandhaken. Eenvoudiger kan bijna niet.
Zeer goed te combineren met de Mono-rail, maar ook met verschillende andere railtypen en railroedetypen.

519.0001.120 Grey

77mm

vooraanzicht

achteraanzicht
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G14727 Band Concave transparant 77mm 50 m

G14729 Glijder op koord Concave wit 6cm tussenruimte rol a 1000st 1 rol

G14726 Glijder op koord Concave wit 8cm tussenruimte rol a 1000st 1 rol

G14728 Rimpelbandhaak Delrin Concave doos a 1000st 1 ds

G11720 Band Easyfold normaal rol a 91,44mtr 1 rol

G11721 Band Easyfold dik rol a 91,44mtr 1 rol

Fournituren • Concave

Art.nr. Omschrijving MBH

Fournituren • Ripplefold

Art.nr. Omschrijving MBH

G11722 Glijders Easyfold 80% enkel rol a 1000st 1 rol

G11723 Glijders Easyfold 100% enkel rol a 1000st 1 rol

G11724 Glijders Easyfold 80% dubbel rol a 1000st 1 rol

G11725 Glijders Easyfold 100% dubbel rol a 1000st 1 rol
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G04016 Gordijnband transparant 50mm rol a 100mtr 1 rol

G04017 Gordijnband transparant 60mm rol a 100mtr 1 rol

Fournituren • gordijnband, plooiband, versteviging

Art.nr. Omschrijving MBH

G04018 Gordijnband transparant 77mm rol a 100mtr 1 rol

G04075 Gordijnband transparant 100mm rol a 100mtr 1 rol

G04088 Vliesband nwd vlieseline scheurbaar wit 50mm rol a 100mtr 100 m

G04089 Vliesband nwd vlieseline scheurbaar wit 60mm rol a 100mtr 100 m

G04090 Vliesband nwd vlieseline scheurbaar wit 77mm rol a 100mtr 100 m

G04094 Buckramband nwa vlieseline wit 40mm rol a 100mtr 100 m

G04092 Buckramband nwa vlieseline wit 50mm rol a 100mtr 100 m

G04095 Buckramband nwa vlieseline wit 60mm rol a 100mtr 100 m

G04093 Buckramband nwa vlieseline wit 77mm rol a 100mtr 100 m

G04096 Buckramband nwa vlieseline wit 100mm rol a 100mtr 100 m

G04097 Buckramband nwa vlieseline wit 120mm rol a 100mtr 100 m

G13582 Gordijnband pb2001 vlieseline wit 100mm rol a 100mtr 1 rol

G13583 Gordijnband pb2001 vlieseline zwart 77mm rol a 100mtr 1 rol

G13584 Gordijnband pb2001 vlieseline zwart 100mm rol a 100mtr 1 rol

G13585 Gordijnband pb2001 vlieseline grijs 77mm rol a 100mtr 1 rol

G13586 Gordijnband pb2001 vlieseline grijs 100mm rol a 100mtr 1 rol

G04091 Gordijnband pb2001 vlieseline ecru 77mm rol a 100mtr 1 rol

G13742 Gordijnband pb2001 vlieseline ecru 120mm rol a 100mtr 1 m

G13730 Tunnelband 100 m
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G13729 Plooiband zonder zwarte draad transparant 100 m

G03841 Plooiband met zwarte draad transparant 24mm rol a 100mtr 1 rol

G03865 Plooiband terlenka wit 24mm rol a 100mtr 100 m

G03882 Plooiband platte lus katoen creme kleur 18 24mm rol a 50mtr 50 m

G03842 Rimpelband terlenka wit 24mm rol a 50mtr 1 rol

Fournituren • gordijnband, plooiband, versteviging

Art.nr. Omschrijving MBH

G04072 Optrekkoord Bandex Ohio polyester wit 1mm 500mtr 1 spl

G04107 Optreklint polyester transparant 6mm tbv vouwgordijn 100mtr 100 m

G04103 Volumevlies h640 dik wit 90cm 15mtr 15 m

Y06563 Servicewatten breed 100gram 160cm rol a 50mtr 1 rol

Y06564 Servicewatten breed 200gram 160cm rol a 31mtr 1 rol
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Fournituren • klittenband

Art.nr. Omschrijving MBH

G03924 Klittenband lus zelfklevend 20mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03932 Klittenband lus zwart zelfklevend 50mm rol a 25mtr 1 rol

G03934 Klittenband lus zelfklevend 20mm wit Velcro 25 m

G03948 Klittenband lus zeflklevend 20mm wit Hotmelt 25 m

G03950 Klittenband lus naaibaar 20mm wit 25 m

G03916 Klittenband lus naaibaar 20mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03938 Klittenband lus naaibaar 20mm wit Velcro 25 m

G03918 Klittenband lus naaibaar 30mm wit rol a 25mtr 1 rol

G03949 Klittenband haak naaibaar 20mm wit 25 m

G03917 Klittenband haak naaibaar 20mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03919 Klittenband haak naaibaar 30mm wit rol a 25mtr 1 rol

G03947 Klittenband haak zelfklevend 20mm wit Hotmelt 25 m

G03925 Klittenband haak zelfklevend 20mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03945 Klittenband haak zelfklevend 20mm wit Velcro 50 m

G03933 Klittenband haak zelfklevend 50mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03920 Klittenband lus naaibaar 30mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03939 Klittenband lus naaibaar 50mm wit Velcro 25 m

G03922 Klittenband lus naaibaar 50mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03930 Klittenband lus zelfklevend 50mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03928 Klittenband lus zelfklevend 30mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03926 Klittenband lus zeflklevend 30mm wit rol a 25mtr 1 rol

G03935 Klittenband haak naaibaar 20mm wit Velcro 25 m

G03921 Klittenband haak naaibaar 30mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03936 Klittenband haak naaibaar 50mm wit Velcro 25 m

G03923 Klittenband haak naaibaar 50mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03927 Klittenband haak zelfklevend 30mm wit rol a 25mtr 1 rol

G03929 Klittenband haak zelfklevend 30mm zwart rol a 25mtr 1 rol

G03931 Klittenband haak zelfklevend 50mm wit rol a 25mtr 1 rol

Fournituren • gordijnhaken

Art.nr. Omschrijving MBH

G04176 Plooibandhaak ongelijke pootjes ijzer gegalvaniseerd doos a 500st 1 ds
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G04177 Plooibandhaak 904 geknikt gelijke pootjes koper vernikkeld ds a 1000st 1 ds

G04178 Plooibandhaak ongelijke pootjes koper vernikkeld doos a 1000st 1 ds

Fournituren • gordijnhaken

Art.nr. Omschrijving MBH

G04179 Plooibandhaak model NL geknikt ongelijke pootjes koper vernikkeld doos a 500st 1 ds

G04180 Plooibandhaak 904n geknikt ongelijke pootjes kunststof wit 1 ds

G14772 Rimpelhaak 907s slap kunststof wit zak a 1000st 1 zak

G04149 Innaaihaak Microflex verstelbaar kunststof melkwit 55mm doos a 5000st 1 ds

G04150 Innaaihaak Microflex verstelbaar kunststof melkwit 75mm doos a 5000st 1 ds

G04183 Innaaihaak Mobyflex verstelbaar kunststof melkwit 75mm doos a 7500st 1 ds
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Fournituren • gordijnhaken

Art.nr. Omschrijving MBH

G04182 Duplohaak kunststof melkwit 100 st

G04153 Insteekhaak klein roestvrijstaal doos a 1000st 1 ds

G04155 Insteekhaak 204yn klein ijzer vernikkeld doos a 1000st 1 ds

G04154 Insteekhaak 190yn groot ijzer vernikkeld doos a 500st 1 ds

G04181 Insteekhaak Flex75 ongemonteerd kunststof doos a 7500st 1 ds

G04209 Insteekhaak groot ijzer verzinkt tbv quickpinner doos a 2500st 1 ds

S00471 Insteekhaakapparaat Quickpinner 1 st

G04210 Insteekhaak klein ijzer verzinkt tbv jetpinner doos a 5000st 1 ds
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Fournituren • gordijnhaken

Art.nr. Omschrijving MBH

G04156 Inschuifhaak hoofdje 0 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

G04157 Inschuifhaak hoofdje 1 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

G04158 Inschuifhaak hoofdje 1,5 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

G04159 Inschuifhaak hoofdje 2 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

S00694 Insteekhaakapparaat Jetpinner 1 st

G04160 Inschuifhaak hoofdje 2,5 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

G04161 Inschuifhaak hoofdje 3 ijzer verzinkt doos a 500st 1 ds

G13763 Inschuifhaak verstelbaar 7cm doos a 100st 1 ds

G13775 Inschuifhaak verstelbaar 5cm doos a 100st 1 ds

G13776 Inschuifhaak verstelbaar 9cm doos a 100st 1 ds

G04184 Kuifhaak 899 groot ijzer vernikkeld doos a 500st 1 ds

G04162 Profiel-kuifhaak klein ijzer gegalvaniseerd doos a 500st 1 ds

G04163 Profiel-kuifhaak groot ijzer gegalvaniseerd doos a 500st 1 ds
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Fournituren • ringen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04805 Ring messing gelakt 11x16mm doos a 100st 1 ds

G14770 Ring messing gelakt 15x20mm doos a 100st 1 ds

G04806 Ring messing gelakt 18x23mm doos a 100st 1 st

G04840 Zeilring messing gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04824 Zeilring messing gelakt 44x25mm doos a 500sets@ 1 ds

G04842 Zeilring messing zwart gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04841 Zeilring messing nikkel gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04885 Zeilring messing rvs gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04843 Zeilring messing antiek koper gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04844 Zeilring messing antiek nikkel gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04845 Zeilring messing antiek goud gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04846 Zeilring messing satijnzilver gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04847 Zeilring messing satijngoud gelakt 44x25mm doos a 100sets 1 ds

G04848 Zeilring messing gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04850 Zeilring messing mat zwart gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04849 Zeilring messing nikkel gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04886 Zeilring messing rvs gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04851 Zeilring messing antiek koper gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04852 Zeilring messing antiek nikkel gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04853 Zeilring messing antiek goud gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04837 Zeilring messing antiek goud gelakt 62x41mm doos a 500sets@ 1 ds

G04854 Zeilring messing satijnzilver gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04855 Zeilring messing satijngoud gelakt 62x41mm doos a 100sets 1 ds

G04839 Zeilring messing satijngoud gelakt 62x41mm doos a 500sets@ 1 ds

G01611 Ring kunststof transparant 6x10mm zak a 100st 1 zak

G01116 Ring kunststof transparant 9x14mm zak a 100st 1 st
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Fournituren • ringen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04793 Gordijnring kunststof wit 9x14mm zak a 200st 1 zak

G04794 Gordijnring kunststof wit 13x18mm zak a 200st 1 zak

G04808 Gordijnring kunststof wit 18x25mm zak a 200st 1 zak

G04809 Gordijnring kunststof wit 20x27mm zak a 200st 1 zak

S04021 Monsterkaart zeilringen/eyelets 1 st

G05205 Gordijnspiraal SDB ijzer geplastificeerd wit 30mtr 1 ds

G05207 Bevestigingsset Ideaal ijzer tbv gordijnspiraal doos a 50sets 1 ds

G05206 Knop Senior ijzer tbv gordijnspiraal 100st 1 ds

G05210 Haak Senior ijzer tbv gordijnspiraal 200st 1 ds

Fournituren • gordijnspiraal en toebehoren

Art.nr. Omschrijving MBH
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G03791 Vitragestanggarnituur ovaal wit 40-60cm 10 krt

Fournituren • vitragestanggarnituur

Art.nr. Omschrijving MBH

G03792 Vitragestanggarnituur ovaal wit 60-90cm 10 krt

G03793 Vitragestanggarnituur ovaal wit 100-150cm 10 krt

G03788 Plakhaak zelfklevend kunststof wit 100 st

G05232 Loodstaafje 13gram zak a 100st 1 zak

Fournituren • lood

Art.nr. Omschrijving MBH

G14752 Loodstaafje 25gram zak a 100st 1 zak

G05231 Loodstaafje 50gram pak a 50st 1 pak

G14753 Loodplaatje in textiel 13gram 2,5cm doos a 100st 100 st

G14754 Loodveter 14gram rol a 100mtr 1 rol

G14745 Loodveter 22gram rol a 100mtr 1 rol

G14755 Loodveter 35gram rol a 50mtr 1 rol

G11164 Loodveter 50gram rol a 50mtr 1 rol

G05227 Loodveter 50gram 100 m

G05228 Loodveter 70gram rol a 50mtr 1 rol

G05235 Loodveter 100gram rol a 50mtr 1 rol
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Fournituren • lood

Art.nr. Omschrijving MBH

G05245 Loodkogelkoord 50gram rol a 50mtr 1 rol

G05246 Loodkogelkoord 70gram rol a 50mtr 1 rol

G05464 Vitragedrukknopje kunststof transparant tbv loodstaafje zak a 1000pr@ 1 zak

G14031 Naaigaren Gutermann zwart kl.000 10000mtr 1 spl

G04678 Naaigaren Gutermann wit kl800 10000mtr 1 spl

Fournituren • garen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04679 Naaigaren Guterman gebroken wit kl.802 10000mtr 1 spl

G14766 Naaigaren Gutermann offwhite kl.111 200mtr doos a 5 klos 1 ds

G14036 Naaigaren Gutermann offwhite kl.111 10000mtr 1 spl

G04764 Naaigaren Gutermann Skala offwhite kl.111 10000mtr 1 spl

G04666 Naaigaren Gutermann zachtgrijs kl.008 10000mtr 1 spl

G14037 Naaigaren Gutermann creme kl.414 10000mtr 1 spl

G14035 Naaigaren Gutermann donkercreme kl.169 10000mtr 1 spl

G14032 Naaigaren Gutermann lichtgrijs kl.038 10000mtr 1 spl

G14030 Naaigaren Gutermann Skala grijs kl.40 10000mtr 1 spl

G14038 Naaigaren Gutermann donkerbeige kl.464 10000mtr 1 spl

G04770 Naaigaren Gutermann Skala donkerbeige kl.464 10000mtr 1 spl
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Fournituren • garen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04677 Naaigaren Guterman beige kl.722 10000mtr 1 spl

G14039 Naaigaren Gutermann oranjerood kl.473 10000mtr 1 spl

G14033 Naaigaren Gutermann roestrood kl.046 10000mtr 1 spl

G14041 Naaigaren Gutermann donkerbruin kl.696 10000mtr 1 spl

G05505 Glijlak in spuitbus 1 bus

Y06685 Gordijnschaar soft-grip 24cm 1 st

G05284 Trekstang hol met handvat plexiglas transparant 125cm* 10 st

G05285 Trekstang massief zonder handvat plexiglas transparant 100cm 10 st

Fournituren • overig

Art.nr. Omschrijving MBH

Accessoires • trekstangen

Art.nr. Omschrijving MBH

* Ook leverbaar met bedrukking (zie het bestelformulier achterin deze catalogus).

G05308 Trekstang massief met knop plexiglas transparant 100cm 10 st
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Accessoires • trekstangen

Art.nr. Omschrijving MBH

G05286 Trekstang massief met handvat plexiglas transparant 100cm 10 st

* Ook leverbaar met bedrukking (zie het bestelformulier achterin deze catalogus).

G05287 Trekstang massief met handvat plexiglas transparant 125cm* 10 st

G05288 Trekstang massief met handvat plexiglas transparant 150cm 10 st

G05289 Trekstang met metalen kern met handvat plexiglas transparant 100cm 10 st

G05290 Trekstang met metalen kern met handvat plexiglas transparant 125cm* 10 st

G05295 Trekstang geplastificeerd met handvat staal goud 100cm 10 st

G05296 Trekstang geplastificeerd met handvat staal beige 125cm* 10 st

G05294 Trekstang geplastificeerd met handvat staal wit 125cm* 10 st

G13992 Trekstang Carree aluminium geanodiseerd 125cm 1 st

G13993 Trekstang Carree aluminium wit gelakt 125cm 1 st

G13994 Trekstang Carree aluminium licht brons 125cm 1 st

geanodiseerd wit licht brons
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Accessoires • embrassehaken, -steunen en - armen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04895 Embrassehaak met rozet smeedijzer zwart gelakt 30x40mm@ 1 st

G04897 Embrassehaak met rozet smeedijzer mat zwart 30x40mm@ 1 st

G04898 Embrassehaak met rozet smeedijzer mat zwart 25x120mm@ 1 st

G04894 Embrassehaak met bolletje messing zwart gelakt 28x35mm@ 50 st

G04948 Embrassehaak met bolletje messing brons gelakt 27x25mm 25 st

G04952 Embrassehaak met bolletje messing wit gelakt 27x25mm 50 st

G04967 Embrassehaak met bolletje zamac goud gelakt 25x25mm 50 st

G04971 Embrassehaak met bolletje messing zwart gelakt 25x30mm 50 st

G04972 Embrassehaak met bolletje messing gelakt22x25mm 25 st

G04973 Embrassehaak met bolletje messing gelakt 25x40mm 25 st
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Accessoires • embrassehaken, -steunen en - armen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04953 Embrassehaak 1021 messing gelakt 12-15mm 500 st

G04996 Embrassehaak klein chroom 1 st

G05095 Embrassesteun 1871 smeedijzer zwart gelakt 60-80mm 1 st

G05097 Embrassesteun koppelaar rand met S-haken smeedijzer zwart gelakt 90mm@ 1 st

G05098 Embrassesteun koppelaar rand met S-haken smeedijzer antiek gelakt 90mm 1 st

G05100 Embrassesteun koppelaar bloem met S-haken smeedijzer zwart gelakt 90mm 1 st

G05099 Embrassesteun glad antiek 1 st

G05096 Embrassesteun zonder S-haken smeedijzer mat zwart gelakt 140-200mm@ 1 st
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G05117 Embrassesteun zeskant met S-haken messing gepolijst 100mm 10 st

G05118 Embrassesteun zeskant met S-haken messing gepolijst 150mm 10 st

G05119 Embrassesteun zeskant met S-haken messing gepolijst 200mm 10 st

Accessoires • embrassehaken, -steunen en - armen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04960 Embrassesteun zeskant met S-haken messing chroom gelakt 150mm@ 10 st

G14767 Embrassearm vierkante dop geanodiseerd 1 st

G14776 Embrassearm eindstuk vierkant wit 1 st

G14778 Embrassearm eindstuk vierkant champagne 1 st

G14780 Embrassearm eindstuk vierkant zwart 1 st

G14782 Embrassearm eindstuk vierkant edelstaal 1 st

G14784 Embrassearm eindstuk vierkant lichtbrons 1 st

G14786 Embrassearm eindstuk vierkant brons 1 st

G14768 Embrassearm eindstuk rond geanodiseerd 1 st

G14777 Embrassearm eindstuk rond wit 1 st

G14779 Embrassearm eindstuk rond champagne 1 st

G14781 Embrassearm eindstuk rond zwart 1 st

G14783 Embrassearm eindstuk rond edelstaal 1 st

G14785 Embrassearm eindstuk rond lichtbrons 1 st

G14787 Embrassearm eindstuk rond brons 1 st

geanodiseerd wit champagne zwart brons licht brons edelstaal

G04888 Embrassearm met dubbele schijf 1809 smeedijzer zwart gelakt 1 st

G04889 Embrassearm met sierrozet 1811 smeedijzer zwart gelakt 1 st
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Accessoires • embrassehaken, -steunen en - armen

Art.nr. Omschrijving MBH

G04890 Embrassearm met sierbloem 1810 smeedijzer zwart gelakt 1 st

G04891 Embrassearm met dubbele schijf 1809 smeedijzer mat zwart 1 st

G04893 Embrassearm met sierrozet 1811 smeedijzer mat zwart 1 st

G04892 Embrassearm met sierbloem 1810 smeedijzer mat zwart 1 st

S03966 Buigen U-rail de luxe 1 st

Service

Art.nr. Omschrijving MBH

S03968 Buigen speciaal 1 st



Bestelformulier  trekstangen bedrukt

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 073-6242399.

2011/07

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Omschrijving Aantal (st.)

Trekstang hol met handvat BEDRUKT plexiglas transparant 125cm

Trekstang massief met handvat BEDRUKT plexiglas transparant 125cm

Trekstang met metalen kern met handvat BEDRUKT plexiglas transparant 125cm

Trekstang geplastificeerd met handvat BEDRUKT staal wit 125cm

Trekstang geplastificeerd met handvat BEDRUKT staal beige 125cm

Bedrukking met logo: alleen op aanvraag en alleen indien originele opdruk wordt aangeleverd. Aanlevering digitaal bestand (voorkeur eps-vectorformaat) graag  
per e-mail of op CD-rom.

Indien u verschillende soorten trekstangen bestelt, is de opdruk op alle trekstangen hetzelfde. Voor het formaat van bedrukking wordt daarbij uitgegaan van de 
kleinste handgreep (max. 8 mm hoog x 5 cm breed).

Opdrukkleur: zwart
Levertijd: ca. 4 weken

Te bedrukken tekst (alleen de gegevens invullen die u op de trekstangen wenst; duidelijk in blokletters)

Gewenst lettertype

 Times New Roman (8 pnt)  Franklin Gothic Book (8 pnt)

 Times New Roman (10 pnt)  Franklin Gothic Book (10 pnt)

 Times New Roman (12 pnt)  Franklin Gothic Book (12 pnt)



Bestelformulier  buigen / walsen rail

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 073-6242399.

2011/07

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Typen rail: 
1. Tripo vakrail 8. Rail Linea 6000
2. KS-rail 9. Rail 6100
3. DS-rail 10. U-rail de luxe aluminium
4. Inbouwrail AVR4 11. U-rail de luxe ijzer
5. Separatierail AVR9 12. U-rail
6. Rail AVR23 13. Guy-rail
7. Rail Linea 5000 14. Rail ASR

Standaard buigvormen1:

Type rail* Buigvorm Aantal maat A
in cm

maat B
in cm

maat C
in cm

maat D
in cm

maat e
in cm

maat F
in cm

Hoek 1
in °C

Hoek 2
in °C

Vorm A

Vorm C

Vorm E

Vorm G

Vorm B

Vorm D

Vorm F

Vorm H

Indien geen maten bekend, dan mal 
aanleveren.

1Staat de door u gewenste buigvorm er 
niet bij? neem dan contact met ons op. 
er is meer mogelijk dan wij op papier 
kunnen laten zien.

* Standaard wordt een witte rail gebruikt. Indien een andere kleur gewenst is, hier een 
monster van aanleveren of rAL-kleur opgeven. Indien andere rail gewenst dan boven 
vermeld, graag hieronder bij opmerkingen aangeven.

Opmerkingen:



1.    Algemene bepalingen.
1.	 	 Op	 al	 onze	 offertes,	 aanbiedingen	 en	 leveringen	 en	 op	 alle	 met	

ons	 gesloten	 overeenkomsten	 zijn	 deze	 Algemene	 Leverings-	 en	
Betalingsvoorwaarden,	hierna	te	noemen	Algemene	Voorwaarden,	
van	 toepassing.	 Afwijking	 van	 deze	 Algemene	 Voorwaarden	 kan	
slechts	tegen	ons	worden	ingeroepen,	wanneer	wij	schriftelijk	met	
deze	afwijking	hebben	ingestemd.	

2.	 	 Zulks	 geldt	 ook	 voor	 door	 de	 afnemer	 gehanteerde	
Inkoopvoorwaarden.	 Ook	 deze	 kunnen	 slechts	 aan	 ons	 worden	
tegengeworpen,	 als	 wij	 schriftelijk	 hebben	 ingestemd	 met	 de	
toepasselijkheid	ervan	op	de	met	ons	gesloten	overeenkomsten.	

2.    Aanbiedingen.
1.	 	 Al	 onze	 aanbiedingen,	 op	 welke	 wijze	 dan	 ook	 gedaan,	 zijn	

vrijblijvend.	Wij	 zijn	eerst	gebonden	nadat	wij	de	bestelling/order	
of	 hebben	 bevestigd,	 of	 hebben	 uitgevoerd.	 Ook	 wijzigingen	 of	
bijkomende	 afspraken	 zijn	 slechts	 van	 kracht	 voor	 zover	 deze	
schriftelijk	door	ons	zijn	bevestigd	of	door	ons	zijn	uitgevoerd.	

2.	 	 Annulering	van	een	opdracht	is	slechts	mogelijk	binnen	24	uur	en	
is	van	kracht	voor	zover	wij	schriftelijk	met	deze	annulering	hebben	
ingestemd.	 In	 geval	 van	 speciale	 bestellingen	 zijn	 annuleringen	
slechts	 mogelijk	 totdat	 wij	 de	 orders	 in	 behandeling	 hebben	
genomen.

3.	 	 Toezending	 van	 aanbiedingen	 en/of	 (andere)	 documentatie	
verplicht	ons	niet	tot	acceptatie	van	een	order.	Niet-acceptatie	van	
een	door	de	afnemer	geplaatste	order/bestelling	wordt	zo	spoedig	
mogelijk,	maar	 in	elk	geval	binnen	5	dagen	na	ontvangst	van	de	
desbetreffende	 order/bestelling	 door	 ons	 aan	 de	 afnemer	 ter	
kennis	gebracht.

4.	 	 Elke	offerte,	aanbieding	c.q.	overeenkomst	wordt	door	ons	gedaan/
aangegaan	onder	de	opschortende	voorwaarde	dat	de	afnemer	 -	
uitsluitend	 ter	beoordeling	 van	ons	 -	 voldoende	kredietwaardig	 is	
voor	de	nakoming	van	de	overeenkomst.	Wij	zijn	gerechtigd	om	bij	
of	na	het	doen	van	een	aanbieding/offerte	c.q.	bij	of	na	het	sluiten	
van	de	overeenkomst,	alvorens	verder	te	presteren,	van	de	afnemer	
zekerheid	te	verlangen	voor	de	nakoming	van	diens	verplichtingen	
jegens	 ons	 of	 betaling	 à	 contant	 op	 het	 moment	 van	 levering	 te	
verlangen.	

5.	 	 Wij	 zijn	 te	 allen	 tijde	 gerechtigd	 om	 vanwege	 ons	 moverende	
redenen	door	de	afnemer	bij	ons	geplaatste	orders/bestellingen	te	
weigeren.

6.	 	 De	 door	 ons	 genoemde	 levertijden	 worden	 bij	 benadering	
opgegeven,	doch	zijn	niet	als	bindend	te	beschouwen.	Overschrijding	
van	de	levertijden	geeft	de	afnemer	geen	recht	op	annulering	c.q.	
ontbinding	 van	 de	 desbetreffende	 overeenkomst	 of	 van	 enige	
andere	 door	 de	 afnemer	 met	 ons	 gesloten	 overeenkomst	 of	 op	
niet-nakoming	van	enige	verplichting,	welke	uit	de	desbetreffende	
overeenkomst	 of	 uit	 enige	 andere	 door	 de	 afnemer	 met	 ons	
gesloten	overeenkomst	voortvloeit.	Evenmin	heeft	de	afnemer	bij	
overschrijding	van	de	levertijden	recht	op	enige	schadevergoeding.

3. Prijzen.
	 	 De	 prijzen	 zijn,	 tenzij	 anders	 aangegeven,	 exclusief	 BTW.	 Alle	 na	

het	sluiten	van	een	overeenkomst	optredende	kostprijsverhogende	
factoren	 kunnen	 aan	 de	 afnemer	 worden	 doorberekend,	 ook	 al	
betreffen	het	kostprijsverhogende	 factoren	die	bij	het	sluiten	van	
de	 desbetreffende	 overeenkomst	 werden	 voorzien	 c.q.	 waren	 te	
voorzien.	

4.  Overeenkomst.
1.	 	 Behoudens	het	hierna	gestelde	komt	een	overeenkomst	met	ons	

tot	stand	op	basis	van	een	mondelinge,	schriftelijke,	 telefonische	
of	 geautomatiseerde	 opdracht	 van	 de	 afnemer	 gevolgd	 door	
uitvoering	door	ons.

2.	 	 Wij	zijn	bevoegd	om	-	indien	wij	dit	noodzakelijk,	dan	wel	wenselijk	
achten	voor	een	 juiste	uitvoering	van	de	ons	verstrekte	opdracht	
en	na	overleg	met	de	afnemer	-	bij	uitvoering	van	de	overeenkomst	
anderen	 in	 te	 schakelen.	 In	 voorkomende	 situaties	 zullen	 de	
desbetreffende	kosten	aan	de	afnemer	worden	doorberekend.

3.	 	 Wij	 zijn	 niet	 verplicht	 door	 de	 afnemer	 gewenste	 bewerkingen/
aanpassingen	 aan	 producten	 van	 ons	 door	 te	 voeren.	 Door	 de	
afnemer	gewenste	aanpassingen/bewerkingen	aan	producten	van	
ons	zullen,	tenzij	anders	overeengekomen,	door	ons	in	ieder	geval	
niet	 worden	 uitgevoerd	 als	 de	 afnemer	 niet	 een	 -	 uitsluitend	 ter	
beoordeling van ons - deugdelijke schriftelijke specificatie van de 
gewenste	aanpassing	aan	ons	doet	 toekomen	en	als	de	afnemer	
zich	 niet	 schriftelijk	 verplicht	 tot	 vergoeding	 van	 alle	 kosten	 die	
aan	 de	 gewenste	 aanpassingen	 zijn	 verbonden,	 in	 voorkomende	
gevallen	zullen	wij	aan	de	afnemer	vooraf	de	kosten	offreren.

4.	 	 Kosten	van	bewerkingen	en/of	op	verzoek	van	de	afnemer	gedane	
extra	handelingen	onzerzijds	zullen,	tenzij	anders	overeengekomen,	
aan	de	afnemer	in	rekening	worden	gebracht.

5.	 	 Indien	de	afnemer	een	of	meer	van	zijn	verplichtingen	jegens	ons	
niet,	niet	behoorlijk	of	niet	tijdig	nakomt,	diens	rechtspersoonlijkheid	
verliest,	wordt	ontbonden,	in	staat	van	faillissement	wordt	verklaard,	
surseance	 van	 betaling	 aanvraagt,	 onder	 curatele	 wordt	 gesteld,	
overgaat	tot	liquidatie	of	stillegging	van	zijn	bedrijf,	zijn	vermogen	
geheel	of	gedeeltelijk	in	beslag	wordt	genomen,	onder	bewind	wordt	
gesteld,	indien	een	door	ons	verzochte	zekerheid	niet	wordt	gesteld	
of	ons	niet	langer	tot	zekerheid	strekt,	zijn	wij	gerechtigd	(verdere)	
nakoming	 van	 jegens	 de	 afnemer	 aangegane	 verplichtingen	 uit	
hoofde	 van	 welke	 overeenkomst	 dan	 ook	 op	 te	 schorten,	 totdat	
vooruitbetaling	 c.q.	 een	 door	 ons	 gewenste	 zekerheidstelling	 is	
geschied.	In	de	in	dit	artikel	genoemde	gevallen	is	iedere	vordering	
van	ons	op	de	afnemer	dadelijk	en	ineens	opeisbaar.	

5.    Gereserveerd. 
6. Levering.
1.	 	 Vanaf	 het	 moment	 van	 sluiting	 van	 de	 koopovereenkomst	 is	 het	

gekochte	voor	risico	van	de	afnemer.	
2.  Levering aan het bedrijfsafleveradres van de afnemer in Nederland 

geschiedt	franco.	In	de	andere	gevallen	zijn	de	kosten,	tenzij	anders	
overeengekomen,	voor	rekening	van	de	afnemer.

3.	 	 Tenzij	 schriftelijk	 anders	 overeengekomen	 wordt	 bij	 leveringen,	
rekeninghoudende met naleveringen, onder €150,- een bijdrage in 
vracht- en administratiekosten van € 15,- in rekening gebracht. 

4.	 	 Met	 betrekking	 tot	 het	 symbool	 als	 bedoeld	 in	 de	 International	
Article	 Number	 Association	 (E.A.N.)	 regeling,	 zijn	 wij	 nimmer	
aansprakelijk,	tenzij	wij	de	voorschriften	van	de	E.A.N.	niet	hebben	
opgevolgd.

5.	 	 Wij	 zijn	 gerechtigd	 om	 te	 leveren	 in	 gedeelten	 (deelleveranties),	
welke	wij	afzonderlijk	kunnen	factureren.

6.	 	 De	 door	 ons	 genoemde	 levertijden	 worden	 bij	 benadering	
opgegeven,	doch	zijn	niet	als	bindend	te	beschouwen.

7.	 	 Wanneer	 de	 goederen	 na	 het	 verstrijken	 van	 de	 levertijd	 door	
de	 afnemer	niet	 zijn	 afgenomen,	 zijn	 wij	 gerechtigd	de	 goederen	
vanaf	leverdatum	bij	derden	of	in	eigen	magazijn	op	te	slaan	en	de	
afnemer	opslagkosten,	kosten	van	verzekering	en	een	rente	gelijk	
aan	 het	 driemaands	 Euribor	 percentage	 vermeerderd	 met	 een	
opslag	 van	 4	 procentpunt	 (doch	 minimaal	 de	 wettelijke	 rente)	 in	
rekening	 te	brengen.	Opslag	der	goederen	geschiedt	alsdan	voor	
rekening	 en	 risico	 van	 de	 afnemer,	 aldus	 dat	 onder	 andere	 alle	
risico	’s	voor	beschadiging,	verlies	of	tenietgaan	van	de	opgeslagen	
goederen	bij	de	afnemer	berusten.	De	goederen	zullen	in	het	in	dit	
lid	beschreven	geval	worden	geacht	bij	afgifte	 ter	opslag	aan	het	
eigen	 magazijn	 of	 aan	 de	 desbetreffende	 derde	 magazijnhouder	
te	hebben	voldaan	aan	de	overeengekomen	condities	omtrent	de	
hoedanigheid	der	goederen.	Onverlet	het	vermelde	is	de	koopsom	
direct	opeisbaar.

7.    Reclames.
1.  Een bij aflevering der goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon, 

pakbon	of	soortgelijk	document	wordt	geacht	de	hoeveelheid	van	
het	geleverde	 juist	weer	 te	geven,	 tenzij	de	afnemer	zijn	bezwaar	
daartegen	 bij	 ontvangst	 van	 de	 goederen	 op	 de	 vrachtbrief,	 de	
pakbon, de afleveringsbon c.q. het desbetreffende document heeft 
laten	aantekenen.	

2.	 	 Voorts	worden	de	goederen	geacht	zonder	uiterlijk	waarneembare	
beschadigingen	 te	 zijn	 afgeleverd,	 tenzij	 de	 afnemer	 op	 het	
desbetreffende	document	het	bestaan	van	uiterlijk	waarneembare	
beschadigingen gespecificeerd heeft laten aantekenen. Als 
reclames	ter	zake	uiterlijk	waarneembare	beschadigingen	c.q.	ter	
zake de hoeveelheid geleverde goederen niet op de afleverbon, 
pakbon,	vrachtbrief	c.q.	een	soortgelijk	document	zijn	aangetekend,	
worden	reclames	te	dezer	zake	door	ons	niet	meer	geaccepteerd	en	
is	de	afnemer	de	koopsom	-	behoudens	reclames	ter	zake	uiterlijk	
niet	waarneembare	gebreken/beschadigingen	-	 integraal	aan	ons	
verschuldigd.

3.	 	 Eventuele	reclames	met	betrekking	tot	uiterlijk	niet	waarneembare	
gebreken	 c.q.	 beschadigingen	 dienen	 schriftelijk	 te	 geschieden	
uiterlijk	 op	 de	 achtste	 werkdag	 volgende	 op	 de	 dag	 van	 levering	
der	 desbetreffende	 goederen.	 In	 het	 geval	 reclames	 ter	 zake	
niet	 waarneembare	 gebreken	 c.q.	 beschadigingen	 na	 de	 achtste	
werkdag	volgend	op	de	dag	van	levering	worden	ingediend,	worden	
deze	reclames	door	ons	niet	meer	geaccepteerd	en	is	de	afnemer	
de	 koopsom	 integraal	 verschuldigd.	 Als	 wij	 de	 reclame	 terecht	
achten,	 hebben	 wij	 de	 keuze	 hetzij	 de	 geleverde	 goederen	 door	
deugdelijke	 goederen	 te	 vervangen,	 hetzij	 de	 afnemer	 voor	 het	
bedrag	 van	 de	 gebrekkig	 geleverde	 goederen	 te	 crediteren.	 De	
afnemer	 is	 bij	 honorering	 van	 de	 reclame	 verplicht	 om	 -	 als	 wij	
zulks	verlangen	-	de	gebrekkig	geleverde	goederen	aan	ons	terug	te	
geven.

4.	 	 De	 afnemer	 is	 niet	 gerechtigd	 tot	 enige	 andere	 vordering	 dan	
hetzij	een	vordering	tot	het	vervangen	van	de	gebrekkig	geleverde	
goederen	 door	 deugdelijke	 goederen	 hetzij	 een	 vordering	 tot	
een	 met	 de	 gebrekkige	 geleverde	 goederen	 overeenstemmende	
creditering.

5.	 	 Het	recht	op	reclame	is	niet	van	toepassing	op	een	product,	welke	
op specifiek verzoek van de afnemer is besteld en/of bewerkt, 
tenzij	de	bestelling	c.q.	bewerking	niet	conform	de	door	de	afnemer	
opgegeven specificatie is uitgevoerd.

6.	 	 De	basis	voor	creditering,	anders	dan	voortvloeiende	uit	dit	artikel,	
is		de	factuurwaarde	dan	wel	de	huidige	waarde	indien	deze	lager	
is.	

7.	 	 In	geval	van	creditering	aan	de	afnemer,	anders	dan	voortvloeiende	
uit	 de	 in	 dit	 artikel	 beschreven	 rechten,	 is	 het	 aan	 ons	 om	 het	
crediteringspercentage	vast	te	stellen.

8.  Transport.
1.  Levering aan het afleveradres van de afnemer in Nederland 

geschiedt	franco.	In	de	andere	gevallen	zijn	de	kosten,	tenzij	anders	
overeengekomen,	voor	rekening	van	de	afnemer.

2.	 	 In	het	geval	van	ons	onbekende	omstandigheden	die	bij	het	leveren	
van	 de	 goederen	 extra	 tijdsbesteding	 of	 andere	 kosten	 met	 zich	
brengen,	 is	 de	 afnemer	 verplicht	 deze	 extra	 kosten	 aan	 ons	 te	
vergoeden.	

3.	 	 Het	vervoer	heeft	plaats	langs	de	route	en	op	de	wijze	die	ons	het	
meest	geschikt	voorkomt.

9. Betaling.
1.	 	 Alle	betalingen	dienen	te	geschieden,	zonder	korting	(tenzij	anders	

schriftelijk	 overeengekomen),	 zonder	 aftrek	 of	 schuldvergelijking,	
zonder	 opschorting	 wegens	 beweerde	 of	 daadwerkelijke	
wanprestatie	en	zonder	dat	de	afnemer	zijn	betalingsverplichtingen	
door	 beslag	 onder	 zichzelf	 of	 anderszins	 mag	 blokkeren,	 te	
onzen	kantore	of	door	overboeking	op	een	door	ons	aan	te	wijzen	
(post)bankrekening,	aldus	dat	het	bedrag	uiterlijk	op	de	dertigste	
dag	 volgend	 op	 de	 factuurdatum	 op	 de	 door	 ons	 aangewezen	
(post)bankrekening	 staat	 bijgeschreven,	 onverminderd	 ingevolge	
deze	Algemene	Voorwaarden	c.q.	ingevolge	andere	met	de	afnemer	
gemaakte	afspraken	eerdere	opeisbaarheid	van	onze	vorderingen	
op	de	afnemer.

2.	 	 Cheques,	 wissels	 en	 vreemde	 valuta	 kunnen	 slechts	 met	 onze	
voorafgaande	 schriftelijke	 toestemming	 tot	 betaling	 strekken.	
Bij	 gegeven	 toestemming	 gelden	 cheques,	 wissels	 en	 vreemde	
valuta	niet	eerder	als	betaling	dan	nadat	wij	voor	de	verschuldigde	
bedragen	in	Euro’s	onherroepelijk	zijn	gecrediteerd.

3.	 	 In	geval	van	een	betaling	vanuit	het	buitenland	en/of	in	buitenlandse	
valuta	zijn	alle	kosten	voor	rekening	van	de	afnemer.

4.	 	 In	 de	 situatie	 dat	 een	 afnemer	 onder	 rembours	 geleverd	 wordt,	
zullen	 de	 goederen	 eerst	 na	 ontvangst	 van	 de	 betaling	 worden	
afgegeven.

5.	 	 Contantorders	dienen	bij	het	afhalen	van	de	goederen	direct	per	
kas	te	worden	voldaan.	

6.	 	 Indien	de	afnemer	niet	tijdig	het	door	hem	verschuldigde	betaalt,		
komen	alle	kosten,	zowel	gerechtelijke	als	buitengerechtelijke,	waaronder	
incassokosten,	te	maken	om	tot	invordering	van	het	factuurbedrag	
te	geraken,	ten	laste	van	de	afnemer.	De	buitengerechtelijke	kosten	
worden	 tussen	 partijen	 bij	 voorbaat	 vastgesteld	 op	 een	 bedrag	
gelijk	aan	tenminste	15%	van	het	door	de	afnemer	verschuldigde,	
doch tenminste op € 500,00.

7.	 	 Indien	 de	 afnemer	 betaalt	 middels	 automatische	 incasso	 dient	
afnemer	 in	 geval	 van	 storno	 het	 ons	 toekomende	 bedrag	 per	
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ommegaande	 middels	 telefonische	 overboeking	 aan	 ons	 te	
voldoen.	

8.	 	 Indien	de	afnemer	het	door	hem	aan	ons	verschuldigde	niet	tijdig	
betaalt,	 is	 de	 afnemer	 bovendien	 aan	 ons	 een	 vertragingsrente	
verschuldigd	 gelijk	 aan	 het	 driemaands	 Euribor	 percentage	
vermeerdert	met	een	opslag	van	4	procentpunt,	doch	minimaal	de	
wettelijke	rente.

9.	 	 Onjuistheden	 in	 de	 facturen	 dienen	 door	 de	 afnemer	 binnen	
8	 dagen	 na	 factuurdatum	 schriftelijk	 aan	 ons	 te	 zijn	 gemeld.	 Bij	
gebreke	van	schriftelijke	reclame	over	de	inhoud	van	onze	facturen	
binnen	 8	 dagen	 na	 factuurdatum,	 zullen	 die	 facturen	 geacht	
worden	juist	te	zijn.

10.	 	 In	de	situaties	aangegeven	in	artikel	4.4	zijn	al	onze	vorderingen	op	
afnemer	onmiddellijk	opeisbaar.

10.   Eigendomsvoorbehoud.
	 	 Goederen	door	ons	aan	de	afnemer	geleverd	uit	hoofde	van	welke	

met	afnemer	gesloten	overeenkomst	dan	ook	blijven	eigendom	van	
ons	en	wel	tot	op	het	moment	dat	de	afnemer	het	door	hem	aan	ons	
opeisbaar	verschuldigde,	met	inbegrip	van	renten,	kosten,	boeten,	
schadevergoedingen,	heeft	voldaan.	Wij	kunnen	de	desbetreffende	
goederen	 terugnemen	 totdat	 volledige	 betaling	 door	 de	 afnemer	
aan	ons	van	al	hetgeen	hij	opeisbaar	aan	ons	verschuldigd	is,	heeft	
plaats	gevonden.	De	afnemer	is	verplicht	deze	goederen	terstond	
op	eerste	schriftelijk	verzoek	van	ons	franco	aan	ons	te	retourneren.	
Vervreemden,	bezwaren,	in	genot	geven	door	de	afnemer,	wegvoeren	
uit	diens	bedrijf,	verpanden,	verwerken	van	door	ons	aan	afnemer	
uit	hoofde	van	welke	overeenkomst	dan	ook	geleverde	goederen	is	
de	afnemer	niet	 toegestaan,	zolang	geen	volledige	betaling	heeft	
plaats	gevonden,	evenmin	als	het	de	afnemer	alsdan	is	toegestaan	
enige	derde	daarop	enig	ander	 recht	 te	verschaffen.	De	afnemer	
is	 verplicht	 om	 de	 door	 ons	 uit	 welke	 hoofde	 dan	 ook	 aan	 hem	
geleverde	 goederen	 zorgvuldig	 te	 behandelen	 en	 te	 verzekeren	
tegen	 risico’s	 van	 beschadiging,	 verlies	 of	 tenietgaan,	 zolang	 de	
eigendom	der	goederen	nog	bij	ons	berust.	Bij	een	beroep	door	ons	
op	dit	verlengd	eigendomsvoorbehoud	is	de	afnemer	verplicht	om	
aan	ons	alle	schaden	en	kosten	te	voldoen.

11.  Overmacht.
	 	 In	geval	van	overmacht	aan	de	zijde	van	ons	wordt	de	nakoming	

van	 onze	 verplichtingen	 uit	 hoofde	 van	 welke	 met	 de	 afnemer	
gesloten	overeenkomst	dan	ook	van	 rechtswege	opgeschort	 voor	
de	 duur	 van	 de	 overmachtstoestand.	 In	 geval	 van	 overmacht	
zijn	 wij	 ook	 gerechtigd	 door	 middel	 van	 een	 schriftelijke	 of	
telefonische	mededeling	de	desbetreffende	overeenkomst	zonder	
gerechtelijke	tussenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	te	annuleren	c.q.	
te	ontbinden,	zonder	dat	de	afnemer	gerechtigd	 is	 tot	annulering	
c.q.	(gedeeltelijke)	ontbinding	van	enige	door	hem	met	ons	gesloten	
overeenkomst.	 Koper	 is	 in	 geval	 van	 overmacht	 niet	 gerechtigd	
tot	 enige	 schadevergoeding.	 Onder	 overmacht	 wordt	 onder	 meer	
verstaan:	 elke	 niet	 aan	 onze	 schuld	 te	 wijten	 omstandigheid	 of	
gebeurtenis	waardoor	de	nakoming	van	een	onzer	verplichtingen	
jegens	 de	 afnemer	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 verhinderd	 wordt	 of	 op	
grond	waarvan	de	nakoming	 redelijkerwijze	niet	 van	ons	gevergd	
kan	worden.	Voorbeelden	van	overmacht	zijn	bijvoorbeeld:	ernstige	
storingen	in	het	(productie)	proces,	oorlog	(ook	buiten	Nederland),	
oproer,	 epidemie,	brand,	 verkeersstoring,	werkstaking,	uitsluiting,	
verlies	of	beschadiging	tijdens	transport.

12.  Aansprakelijkheid.
1.	 	 Wij	sluiten	iedere	aansprakelijkheid	voor	schade	uit,	althans	voor	

zover	deze	exoneratie	wettelijk	 is	 toegestaan,	ook	als	het	schade	
aan	personen	of	goederen	betreft.	Behoudens	de	toepasselijkheid	
van	dwingend	recht,	zijn	wij	niet	aansprakelijk	voor	bedrijfsschade,	
gevolgschade	of	enige	andere	vorm	van	schade,	direct	of	indirect	
aan	 de	 afnemer	 en/of	 derden	 ontstaan	 door	 goederen	 door	 ons	
geleverd,	bijvoorbeeld	in	verband	met	het	aanwezig	zijn	en/of	het	
toepassen	en/of	het	gebruiken	en/of	het	in	de	handel	brengen	van	
door	ons	geleverde	goederen,	al	dan	niet	overeenkomstig	door	ons	
gegeven	advies.

2.	 	 Wij	erkennen	ook	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	schade	als	
vorenbedoeld	aan	de	afnemer	of	derden	ontstaan	in	verband	met	
enig	al	dan	niet	door	ons	erkende	wanprestatie.	

3.	 	 Evenmin	 erkennen	 wij	 enige	 aansprakelijkheid	 voor	 gegeven	
adviezen	of	voor	het	niet	geven	van	adviezen	in	de	gevallen	waarin	
de	 afnemer	 meent	 dat	 wel	 geadviseerd	 had	 moeten	 worden.	 De	
afnemer	 is	 gehouden	 ons	 schadeloos	 te	 stellen	 en	 te	 vrijwaren	
voor	 aanspraken	 tot	 vergoeding	 van	 schade	 welke	 derden	 tegen	
ons	instellen	ter	zake	van	schade	direct	of	indirect	ontstaan	door	
goederen	die	door	ons	zijn	geleverd.	

4.	 	 Wij	zijn	evenmin	aansprakelijk	voor	schaden	als	vorenbedoeld	die	
aan	de	afnemer	of	derden	mochten	ontstaan	in	verband	met	niet	
c.q.	te	late	levering	van	(een	gedeelte)	van	de	goederen	door	welke	
oorzaak	dan	ook.

5.	 	 Wij	 zijn	 bovendien	 van	 alle	 aansprakelijkheid	 ontslagen	 en	 niet	
gehouden	 klachten	 van	 de	 afnemer	 te	 accepteren	 indien	 de	
afnemer	niet	stipt	zijn	verplichtingen	jegens	ons	nakomt.

6.	 	 In	 ieder	 geval	 is	 onze	 totale	 aansprakelijkheid,	 waaronder	 de	
verplichting	 tot	 terugbetaling	van	(een	deel	van)	de	koopsom	c.q.	
tot	 creditering	 van	 afnemer,	 beperkt	 tot	 het	 bedrag	 van	 de	 aan	
de	 afnemer	 met	 betrekking	 tot	 de	 desbetreffende	 leverantie	 in	
rekening	gebrachte	koopsom.

13.  Recht.
	 	 Op	alle	tussen	partijen	gesloten	overeenkomsten	alsmede	op	deze	

Algemene	 Voorwaarden	 is	 het	 Nederlands	 recht	 van	 toepassing.	
Alle	 geschillen	 die	 tussen	 ons	 en	 de	 afnemer	 voortvloeien	 uit	
een	 door	 ons	 met	 de	 afnemer	 gesloten	 overeenkomst,	 ook	 die	
geschillen	 die	 slechts	 door	 een	 der	 partijen	 als	 zodanig	 worden	
beschouwd,	zullen	worden	beslecht	door	de	bevoegde	rechter	te	‘s-
Hertogenbosch,	onverminderd	ons	recht	de	afnemer	te	dagvaarden	
voor	 de	 bevoegde	 rechter	 van	 zijn	 woonplaats.	 De	 toepassing	
van	 het	 Weens	 Koopverdrag	 wordt	 tussen	 ons	 en	 de	 afnemer	
uitgesloten.

De	 tekst	 van	 deze	 algemene	 leverings-	 en	 betalingsvoorwaarden	
van	Handelsonderneming	Schadébo	Den	Bosch	B.V.	is	gedeponeerd	
bij	 de	 Arrondissementsparket	 ’s-Hertogenbosch,	 onder	 nummer	
84/2008.
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