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Alusions vouwgordijnsysteem



Alusions vouwgordijnsysteem

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.

Kenmerken:

Type : Compact kettingbediend vouwgordijnsysteem, 30x30mm, aluminium wit gelakt. Voorzien van   
  ingewalste klittenband. Drie mogelijkheden: compleet, zonder baleinen of als basissysteem.
  Minimum systeemlengte: 40cm, maximum systeemlengte 400cm.
Baleinen : Keuze uit glasfi ber 4mm/6mm of aluminium naturel 5mm/8mm. Standaard worden 7 baleinen per set  
  meegeleverd; indien een ander aantal gewenst is, is dat uiteraard mogelijk.
Verzwaringsprofi el : Aluminium 20x6mm wit/naturel of aluminium 25x5mm wit/naturel.
Ketting : Standaard kunststof ketting, slipvrij. Het zelfremmende systeem kan zowel recht als gekanteld worden  
  geplaatst. 
Koord : Optrekkoorden zijn afneembaar. Maximale optrekhoogte is 3,5m. 
  Standaard koordkleur is wit. 
  Overige kleuren: crème, zwart, satijnzwart, beige, lichtbeige/grijs, donkerbeige/grijs, zilvergrijs,   
  muisgrijs, middengrijs, donkergrijs, lichtgeel/beige, lichtgeel, geel, apricot, oudroze, lichtroze, rood,  
  lichtblauw, middenblauw, hemelsblauw, zeegroen, jadegroen, pastelgroen, leverbruin.

Universele steun voor plafond- cq wandmontage
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Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01547 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 40-66cm 1 st

G01548 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 67-75cm 1 st

G01549 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 76-115cm 1 st

G01550 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 116-125cm 1 st

G01551 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 126-150cm 1 st

G01552 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 151-175cm 1 st

G01553 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 176-200cm 1 st

G01554 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 201-225cm 1 st

G01555 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 226-250cm 1 st

G01556 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 251-275cm 1 st

G01557 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 276-300cm 1 st

G01558 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 301-325cm 1 st

G01559 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 326-350cm 1 st

G01560 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 351-375cm 1 st

G01561 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit basis 376-400cm 1 st

G01517 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 40-66cm 1 st

G01518 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 67-75cm 1 st

G01519 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 76-115cm 1 st

G01520 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 116-125cm 1 st

G01521 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 126-150cm 1 st

G01522 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 151-175cm 1 st

G01523 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 176-200cm 1 st

G01524 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 201-225cm 1 st

G01525 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 226-250cm 1 st

G01526 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 251-275cm 1 st

G01527 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 276-300cm 1 st

G01528 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 301-325cm 1 st

G01529 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 326-350cm 1 st

G01530 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 351-375cm 1 st

G01531 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit compleet 376-400cm 1 st

G01532 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 40-66cm 1 st

G01533 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 67-75cm 1 st

G01534 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 76-115cm 1 st

G01535 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 116-125cm 1 st
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Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01538 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 176-200cm 1 st

G01539 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 201-225cm 1 st

G01540 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 226-250cm 1 st

G01541 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 251-275cm 1 st

G01542 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 276-300cm 1 st

G01543 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 301-325cm 1 st

G01544 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 326-350cm 1 st

G01545 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 351-375cm 1 st

G01546 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 376-400cm 1 st

G01562 Monster Vouwgordijnsysteem deco 620 wit basis 50cm 1 st

G01563 Vouwgordijnrail deco 620 met lusband aluminium naturel geanodiseerd 400cm 4 m

G01565 Vouwgordijnrail deco 620 zonder band aluminium naturel geanodiseerd 400cm 4 m

G01564 Vouwgordijnrail deco 620 met lusband aluminium wit gelakt 600cm 6 m

G01537 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 151-175cm 1 st

G01536 Vouwgordijnsysteem deco 620 aluminium gelakt wit excl. balein 126-150cm 1 st

G01572 Steun universeel staal wit gelakt tbv deco 600-620 1 st

G01573 Steun universeel staal verzinkt tbv deco 600-620 1 st

G01081 Aandrijfas aluminium blank geanodiseerd 4,9x4,9mm 600cm tbv deco 620 6 m
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Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01093 Koordelement compleet wit 1,4mm 350cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01567 Koordelement zonder koord wit tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01580 Koordelement zonder koord wit tbv vouwgordijn deco 620 doos a 250st 1 ds

G01078 Balein aluminium geanodiseerd blank 5mm massief 600cm tbv deco 620 6 m

G01079 Balein aluminium geanodiseerd blank 8mm hol 600cm tbv deco 620 6 m

G01080 Balein aluminium gelakt wit 8mm hol 600cm tbv deco 620 6 m

G01626 Balein aluminium blank geanodiseerd 6mm hol 600cm tbv fi xatieklem deco 620 6 m

G01625 Fixatieklem kunststof wit tbv 6mm aluminium balein tbv deco 620 100 st



@ = uitlopend 5Gordijn • rail • vlak- & vouwgordijn

Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01087 Eindkap kunststof wit tbv deco 620 1 st

G01578 Eindkap kunststof wit tbv deco 620 doos a 100st 1 ds

G01120 Eindkap kunststof transparant 8mm tbv balein deco 620 100 st

G01082 Spanningslat aluminium blank geanodiseerd 20x6mm 600cm 6 m

G01083 Spanningslat aluminium wit gelakt 20x6mm 600cm 6 m

G01084 Spanningslat aluminium blank geanodiseerd 25x5mm 600cm 6 m

G01085 Spanningslat aluminium wit gelakt 25x5mm 600cm 6 m

G01095 Ketting eindloos kunststof grijs luslengte 100cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01096 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 100cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01098 Ketting eindloos kunststof grijs luslengte 125cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01099 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 125cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st
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Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01107 Ketting eindloos kunststof grijs luslengte 200cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01108 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 200cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01110 Ketting eindloos kunststof grijs luslengte 250cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01111 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 250cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01115 Kettinggewicht wit tbv deco 620 1 st

G01113 Koordverbinder-oogje kunststof transparant tbv deco 620 doos a 100st 1 ds

G01574 Koordverbinder kunststof transparant tbv deco 620 doos a 100st 1 ds

G01105 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 175cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01102 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 150cm tbv vouwgordijn deco 620 1 st

G01117 Geleidingsclip kunststof transparant tbv optreklint/koord tbv deco 620 100 st

G01116 Ring kunststof transparant 9x14mm tbv deco 620 zak a 100st 1 zak
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Vouwgordijnsysteem - Alusions ● Deco 620

Art.nr. Omschrijving MBH

G01576 Optrekkoord wit op karton 3,6 mtr 1 st

G13711 Ringetjes glashelder doos a 200st 1 ds

G01569 Koord wit op bobijn 500 m
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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.

Ellusive vouwgordijnsysteem

Kenmerken:

Type : Kettingbediend vouwgordijnsysteem, aluminium wit gelakt. Rail voorzien van klittenband.
  Drie mogelijkheden: compleet, zonder baleinen of als basissysteem.
  Maximum systeemlengte 300cm.
Baleinen : Keuze uit glasfi ber 4mm/6mm of aluminium naturel 5mm/8mm (aluminium tegen meerprijs van 10%).
  Standaard worden 7 baleinen per set meegeleverd; indien een ander aantal gewenst is, is dat uiteraard   
  mogelijk.
Ketting : Standaard kunststof ketting. Indien gewenst ook metalen ketting leverbaar (tegen meerprijs).
Koord : Standaard koordkleur is wit. 
  Overige kleuren: crème, zwart, satijnzwart, beige, lichtbeige/grijs, donkerbeige/grijs, zilvergrijs, muisgrijs,   
  middengrijs, donkergrijs, lichtgeel/beige, lichtgeel, geel, apricot, oudroze, lichtroze, rood, lichtblauw,   
  middenblauw, hemelsblauw, zeegroen, jadegroen, pastelgroen, leverbruin.
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G13654 Vouwgordijnsysteem Ellusive basis aluminium wit gelakt 0-100cm 1 st

G13655 Vouwgordijnsysteem Ellusive basis aluminium wit gelakt 100-150cm 1 st

G13656 Vouwgordijnsysteem Ellusive basis aluminium wit gelakt 151-200cm 1 st

G13657 Vouwgordijnsysteem Ellusive basis aluminium wit gelakt 201-250cm 1 st

G13658 Vouwgordijnsysteem Ellusive basis aluminium wit gelakt 251-300cm 1 st

G13649 Vouwgordijnsysteem Ellusive compleet aluminium wit gelakt 0-100cm 1 st

G13650 Vouwgordijnsysteem Ellusive compleet aluminium wit gelakt 100-150cm 1 st

G13651 Vouwgordijnsysteem Ellusive compleet aluminium wit gelakt 151-200cm 1 st

G13652 Vouwgordijnsysteem Ellusive compleet aluminium wit gelakt 201-250cm 1 st

G13653 Vouwgordijnsysteem Ellusive compleet aluminium wit gelakt 251-300cm 1 st

G13659 Vouwgordijnsysteem Ellusive zonder balein aluminium wit gelakt 0-100cm 1 st

G13660 Vouwgordijnsysteem Ellusive zonder balein aluminium wit gelakt 100-150cm 1 st

G13661 Vouwgordijnsysteem Ellusive zonder balein aluminium wit gelakt 151-200cm 1 st

G13662 Vouwgordijnsysteem Ellusive zonder balein aluminium wit gelakt 201-250cm 1 st

G13663 Vouwgordijnsysteem Ellusive zonder balein aluminium wit gelakt 251-300cm 1 st

G13563 Rail inclusief klittenband wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 580cm 1 lgt

G13578 Steun met veer wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13579 Fixatieklem + ring transp. tbv baleinen optreksyst. Ellusive 4mm zak 200st 1 zak

G13580 Fixatieklem + ring transp. tbv baleinen optreksyst. Ellusive 6mm zak 200st 1 zak

G13565 Kettinghuis vertraging 1:1 + eindkap wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

Vouwgordijnsysteem - Ellusive

Art.nr. Omschrijving MBH
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G13564 Kettinghuis vertraging 1:4 + eindkap wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13566 Spoel compleet zonder koord tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13568 Ketting kunststof wit luslengte 50cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13569 Ketting kunststof wit luslengte 75cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13570 Ketting kunststof wit luslengte 100cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13571 Ketting kunststof wit luslengte 125cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13572 Ketting kunststof wit luslengte 150cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13573 Ketting kunststof wit luslengte 175cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13574 Ketting kunststof wit luslengte 200cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13575 Ketting kunststof wit luslengte 225cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13576 Ketting kunststof wit luslengte 250cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13766 Ketting eindloos metaal luslengte 100cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13767 Ketting eindloos metaal luslengte 125cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13768 Ketting eindloos metaal luslengte 150cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13769 Ketting eindloos metaal luslengte 175cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13770 Ketting eindloos metaal luslengte 200cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13771 Ketting eindloos metaal luslengte 225cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13772 Ketting eindloos metaal luslengte 250cm tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

G13577 Kettinggewicht wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 1 st

Vouwgordijnsysteem - Ellusive

Art.nr. Omschrijving MBH

G13581 Koord wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive cone 1000 mtr 1 spl



@ = uitlopend 11Gordijn • rail • vlak- & vouwgordijn

G13562 Koord wit tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 350cm op karton 1 st

Vouwgordijnsysteem - Ellusive

Art.nr. Omschrijving MBH

G13567 Stopring transparant tbv Vouwgordijnsysteem Ellusive 100st 1 zak
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Valence vouwgordijnsysteem

Kenmerken:

Type : Kettingbediend vouwgordijnsysteem, aluminium wit gelakt, 'gesloten' rail. Rail voorzien van klittenband.
  Maximum systeemlengte 350cm.
Baleinen : Keuze uit glasfi ber 4mm/6mm of aluminium naturel 5mm/8mm (aluminium tegen meerprijs van 10%).
  Standaard worden 7 baleinen per set meegeleverd; indien een ander aantal gewenst is, is dat uiteraard   
  mogelijk.
Ketting : Kunststof. Indien gewenst met metalen ketting leverbaar (tegen meerprijs).
Koord : Standaard koordkleur is wit. 
  Overige kleuren: crème, zwart, satijnzwart, beige, lichtbeige/grijs, donkerbeige/grijs, zilvergrijs, muisgrijs,   
  middengrijs, donkergrijs, lichtgeel/beige, lichtgeel, geel, apricot, oudroze, lichtroze, rood, lichtblauw,   
  middenblauw, hemelsblauw, zeegroen, jadegroen, pastelgroen, leverbruin. 

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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Vouwgordijnsysteem - Valence

Art.nr. Omschrijving MBH

G01640 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 0-100cm 1 st

G01641 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 101-150cm 1 st

G01642 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 151-200cm 1 st

G01643 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 201-250cm 1 st

G01644 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 251-300cm 1 st

G01645 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 301-350cm 1 st

G13774 Vouwgordijnsysteem Valence aluminium wit gelakt 351-400cm 1 st

G13732 Klittenbandrail aluminium wit tbv Valence Vouwgordijnsysteem 5,8 m

G13713 Eindkap wit tbv Valence rail 1 st

G13715 Plafond/wandsteun wit tbv Valence Vouwgordijnsysteem 1 st

G13714 Cone+ring wit+draaglager+koord tbv Valence Vouwgordijnsysteem 1 set

G13712 Kettinghuis de luxe 1:4 tbv Valence Vouwgordijnsysteem 1 st

G13739 Fiberlat glasfi ber wit 20x4mm 0,5cm tbv Valence Vouwgordijnsysteem 6 m
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Vouwgordijnsysteem - Multi-volant

Art.nr. Omschrijving MBH

G01588 Vouwgordijnrail Multi-volantrail aluminium wit gelakt 600cm 1 lgt

G01589 Eindkap kunststof wit tbv Multi-volantrail 100st 1 ds

G01600 Wandsteun gecombineerd kunststof wit 6cm tbv Multi-volantrail 1 st

G00831 Wandsteun gecombineerd kunststof wit 3,6cm tbv Linea 5000 doos a 100st 1 ds

G00841 Wandsteun gecombineerd kunststof wit 3,6cm tbv Linea 6000 zak a 100st 1 zak

G00832 Plafondsteun kunststof wit tbv Linea 5000 doos a 100st 1 ds

G12136 Balein kunststof transparant 4mm 600cm 1 lgt

G01599 Balein glasfi ber wit 4mm 600cm 6 m

G01592 Balein glasfi ber wit 6mm 600cm 6 m
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Vouwgordijnsysteem - Multi-volant

Art.nr. Omschrijving MBH

G01615 Balein hol aluminium blank geanodiseerd 6mm 600cm 6 m

G01610 Balein plat glasvezel wit 10x2,7mm 600cm 1 m

G01587 Valrail afgerond aluminium blank geanodiseerd 12x2mm 500cm 5 m

G01590 Spanningslat aluminium blank geanodiseerd 20x4mm 500cm 5 m

G01591 Spanningslat aluminium wit gelakt 20x4mm 500cm 5 m

G01609 Spanningslat aluminium wit gelakt 20x4mm 600cm 1 lgt

G01606 Kettinghuis luxe kunststof wit tbv Vouwgordijnsysteem Multi-volantrail 1 st

G01607 Bandhuis luxe standaard kunststof wit tbv Multi-volantrail 1 st
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Vouwgordijnsysteem - Multi-volant

Art.nr. Omschrijving MBH

G01608 Staaf luxe aluminium blank geanodiseerd 4x4mm 500cm tbv Multi-volantrail 5 m

G01619 Ketting eindloos kunststof wit luslengte 150cm tbv vouwgordijn zk a 10st 1 zak

G01612 Koordeindoog kunststof transparant zk a 100st 1 zak

G01616 Koordverzwaarder aluminium 10 st

G01595 Koordverzwaarder kunststof wit gelakt Multi-volantrail 10 st

G13710 Koordgewicht met inleg kunststof wit tbv Multi-volantrail 50 st

G00748 Koordverbinder 6105 aluminium wit gelakt tbv Multi-volantrail 50 st

G00761 Koordgeleider 6101 kunststof wit tbv Multi-volantrail ds a 100st. 1 ds
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Vouwgordijnsysteem - Multi-volant

Art.nr. Omschrijving MBH

G00762 Remmechanisme 6102 kunststof wit tbv Mult-volantrail doos a 50st. 1 ds

G01604 Optreklint satijn wit 6mm 100mtr tbv vouwgordijn 1 rol

G01585 Clip kunststof wit tbv optreklint/koord 100 st. 100 st

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

G01596 Ringclip kunststof transparant doos a 100st 1 ds

G01584 Varioclip kunststof transparant doos a 100st 1 ds
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Vouwgordijnsysteem - Roman Blind

Art.nr. Omschrijving MBH

G11998 hco optrekgarnituur roman blind 100 1 st

G11997 hco optrekgarnituur roman blind 150 1 st

G11996 hco optrekgarnituur roman blind 200 1 st

G13740 Koordhouder 100 st

G13731 Optrekkoord nylon 1mm tbv vouwgordijn 500 m



Alusions vlakgordijnrail

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.

Kenmerken:

Type : Vlakgordijnrailsysteem, aluminium wit gelakt of aluminium geanodiseerd. 
  Trekwagenprofi el voorzien van klittenband. 
  Bediening d.m.v. trekstang of koord (bij koordbediening geldt een toeslag). Aantal sporen: 2, 3, 4 en 5.
  Maximale breedte bij 2- en 3-spoor: 600cm. Maximale breedte bij 4- en 5-spoor: 700cm.
Montage : Plafondmontage is standaard. Wandmontage is ook mogelijk door ze op afstandsteunen te plaatsen.
Koord : Kleur koord keuze uit wit en grijs. Standaard luslengte is 180cm, afwijkende lengte is mogelijk.
Trekstang : Keuze uit wit en plexiglas.

80mm

100mm

Plafondmontage Wandmontage

Type A: 2-spoor, middensluiting, 4 panelen Type E: 4-spoor, middensluiting, 8 panelen Type I: 5-spoor, gehele pakket rechts, 5 panelen

Type B: 3-spoor, middensluiting, 6 panelen Type F: 4-spoor, gehele pakket rechts, 4 panelen Type J: 5-spoor, gehele pakket links, 5 panelen

Type C: 3-spoor, gehele pakket rechts, 3 panelen Type G: 4-spoor, gehele pakket links, 4 panelen Type K: 5-spoor, middensluiting, 10 panelen

Type D: 3-spoor, gehele pakket links, 3 panelen Type H: 4-spoor, middensluiting, 6 panelen Type L: 5-spoor, middensluiting, 8 panelen

Variatiemogelijkheden (voor zowel vlakgordijn Schadébo als Alusions)
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G00604 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 521-540cm 1 st

G00605 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 541-560cm 1 st

G00606 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 561-580cm 1 st

G00607 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 581-600cm 1 st

G00478 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 0-100cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00582 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 0-100cm 1 st

G00583 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 101-120cm 1 st

G00584 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 121-140cm 1 st

G00585 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 141-160cm 1 st

G00586 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 161-180cm 1 st

G00587 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 181-200cm 1 st

G00588 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 201-220cm 1 st

G00589 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 221-240cm 1 st

G00590 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 241-260cm 1 st

G00591 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 261-280cm 1 st

G00592 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 281-300cm 1 st

G00593 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 301-320cm 1 st

G00594 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 321-340cm 1 st

G00595 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 341-360cm 1 st

G00596 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 361-380cm 1 st

G00597 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 381-400cm 1 st

G00598 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 401-420cm 1 st

G00599 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 421-440cm 1 st

G00600 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 441-460cm 1 st

G00601 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 461-480cm 1 st

G00602 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 481-500cm 1 st

G00603 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium ano. 501-520cm 1 st

G00479 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 101-120cm 1 st

G00480 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 121-140cm 1 st

G00481 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 141-160cm 1 st

G00482 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 161-180cm 1 st

G00483 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 181-200cm 1 st

G00484 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 201-220cm 1 st

G00485 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 221-240cm 1 st

G00486 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 241-260cm 1 st

Het vlakgordijnsysteem Alusions • Panel is tegen meerprijs leverbaar met koordbediening. Neem voor meer 
informatie en prijzen contact op met onze afdeling verkoop.
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G00487 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 261-280cm 1 st

G00488 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 281-300cm 1 st

G00489 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 301-320cm 1 st

G00490 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 321-340cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00491 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 341-360cm 1 st

G00492 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 361-380cm 1 st

G00493 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 381-400cm 1 st

G00494 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 401-420cm 1 st

G00495 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 421-440cm 1 st

G00496 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 441-460cm 1 st

G00497 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 461-480cm 1 st

G00498 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 481-500cm 1 st

G00499 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 501-520cm 1 st

G00500 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 521-540cm 1 st

G00501 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 541-560cm 1 st

G00502 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 561-580cm 1 st

G00503 Panel track met trekstang 2-spoor aluminium wit 581-600cm 1 st

G00608 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 0-100cm 1 st

G00609 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 101-120cm 1 st

G00610 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 121-140cm 1 st

G00611 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 141-160cm 1 st

G00612 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 161-180cm 1 st

G00613 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 181-200cm 1 st

G00614 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 201-220cm 1 st

G00615 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 221-240cm 1 st

G00616 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 241-260cm 1 st

G00617 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 261-280cm 1 st

G00618 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 281-300cm 1 st

G00619 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 301-320cm 1 st

G00620 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 321-340cm 1 st

G00621 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 341-360cm 1 st

G00622 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 361-380cm 1 st
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G00623 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 381-400cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00624 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 401-420cm 1 st

G00625 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 421-440cm 1 st

G00626 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 441-460cm 1 st

G00627 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 461-480cm 1 st

G00628 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 481-500cm 1 st

G00629 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 501-520cm 1 st

G00630 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 521-540cm 1 st

G00631 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 541-560cm 1 st

G00632 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 561-580cm 1 st

G00633 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium ano. 581-600cm 1 st

G00504 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit  0-100cm 1 st

G00505 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 101-120cm 1 st

G00506 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 121-140cm 1 st

G00507 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 141-160cm 1 st

G00508 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 161-180cm 1 st

G00509 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 181-200cm 1 st

G00510 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 201-220cm 1 st

G00511 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 221-240cm 1 st

G00512 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 241-260cm 1 st

G00513 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 261-280cm 1 st

G00514 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 281-300cm 1 st

G00515 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 301-320cm 1 st

G00516 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 321-340cm 1 st

G00517 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 341-360cm 1 st

G00518 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 361-380cm 1 st

G00519 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 381-400cm 1 st

G00520 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 401-420cm 1 st

G00521 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 421-440cm 1 st

G00522 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 441-460cm 1 st

G00523 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 461-480cm 1 st

G00524 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 481-500cm 1 st

G00525 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 501-520cm 1 st

G00526 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 521-540cm 1 st

G00527 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 541-560cm 1 st
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G00528 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 561-580cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00529 Panel track met trekstang 3-spoor aluminium wit 581-600cm 1 st

G00634 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 0-100cm 1 st

G00635 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 101-120cm 1 st

G00636 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 121-140cm 1 st

G00637 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 141-160cm 1 st

G00638 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 161-180cm 1 st

G00639 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 181-200cm 1 st

G00640 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 201-220cm 1 st

G00641 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 221-240cm 1 st

G00642 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 241-260cm 1 st

G00643 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 261-280cm 1 st

G00644 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 281-300cm 1 st

G00645 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 301-320cm 1 st

G00646 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 321-340cm 1 st

G00647 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 341-360cm 1 st

G00648 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 361-380cm 1 st

G00649 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 381-400cm 1 st

G00650 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 401-420cm 1 st

G00651 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 421-440cm 1 st

G00652 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 441-460cm 1 st

G00653 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 461-480cm 1 st

G00654 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 481-500cm 1 st

G00655 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 501-520cm 1 st

G00656 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 521-540cm 1 st

G00657 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 541-560cm 1 st

G00658 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 561-580cm 1 st

G00659 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 581-600cm 1 st

G00702 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 601-650cm 1 st

G00703 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium ano. 651-700cm 1 st
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G00530 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit  0-100cm 1 st

G00531 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 101-120cm 1 st

G00532 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 121-140cm 1 st

G00533 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 141-160cm 1 st

G00534 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 161-180cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00535 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 181-200cm 1 st

G00536 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 201-220cm 1 st

G00537 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 221-240cm 1 st

G00538 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 241-260cm 1 st

G00539 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 261-280cm 1 st

G00540 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 281-300cm 1 st

G00541 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 301-320cm 1 st

G00542 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 321-340cm 1 st

G00543 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 341-360cm 1 st

G00544 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 361-380cm 1 st

G00545 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 381-400cm 1 st

G00546 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 401-420cm 1 st

G00547 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 421-440cm 1 st

G00548 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 441-460cm 1 st

G00549 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 461-480cm 1 st

G00550 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 481-500cm 1 st

G00551 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 501-520cm 1 st

G00552 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 521-540cm 1 st

G00553 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 541-560cm 1 st

G00554 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 561-580cm 1 st

G00555 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 581-600cm 1 st

G00700 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 601-650cm 1 st

G00701 Panel track met trekstang 4-spoor aluminium wit 651-700cm 1 st

G00660 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano 0-100cm 1 st

G00661 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 101-120cm 1 st

G00662 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 121-140cm 1 st
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G00664 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 161-180cm 1 st

G00665 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 181-200cm 1 st

G00663 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 141-160cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00666 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 201-220cm 1 st

G00667 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 221-240cm 1 st

G00668 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 241-260cm 1 st

G00669 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 261-280cm 1 st

G00670 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 281-300cm 1 st

G00671 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 301-320cm 1 st

G00672 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 321-340cm 1 st

G00673 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 341-360cm 1 st

G00674 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 361-380cm 1 st

G00675 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 381-400cm 1 st

G00676 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 401-420cm 1 st

G00677 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 421-440cm 1 st

G00678 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 441-460cm 1 st

G00679 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 461-480cm 1 st

G00680 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 481-500cm 1 st

G00681 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 501-520cm 1 st

G00682 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 521-540cm 1 st

G00683 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 541-560cm 1 st

G00684 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 561-580cm 1 st

G00685 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 581-600cm 1 st

G00706 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 601-650cm 1 st

G00707 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium ano. 651-700cm 1 st

G00556 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 0-100cm 1 st

G00557 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 101-120cm 1 st

G00558 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 121-140cm 1 st

G00559 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 141-160cm 1 st

G00560 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 161-180cm 1 st

G00561 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 181-200cm 1 st

G00562 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 201-220cm 1 st

G00563 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 221-240cm 1 st

G00564 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 241-260cm 1 st

G00565 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 261-280cm 1 st
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G00566 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 281-300cm 1 st

G00567 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 301-320cm 1 st

G00568 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 321-340cm 1 st

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G00569 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 341-360cm 1 st

G00570 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 361-380cm 1 st

G00571 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 381-400cm 1 st

G00572 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 401-420cm 1 st

G00573 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 421-440cm 1 st

G00574 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 441-460cm 1 st

G00575 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 461-480cm 1 st

G00576 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 481-500cm 1 st

G00577 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 501-520cm 1 st

G00578 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 521-540cm 1 st

G00579 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 541-560cm 1 st

G00580 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 561-580cm 1 st

G00581 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 581-600cm 1 st

G00704 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 601-650cm 1 st

G00705 Panel track met trekstang 5-spoor aluminium wit 651-700cm 1 st

G13687 Panel track profi el 2-spoor aluminium wit gelakt 6 m

G13688 Panel track profi el 3-spoor aluminium wit gelakt 6 m

G13690 Panel track profi el 4-spoor aluminium wit gelakt 6 m
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G13692 Panel track profi el 5-spoor aluminium wit gelakt 6 m

G13753 Panel track profi el 2-spoor aluminium geanodiseerd 6 m

G13754 Panel track profi el 3-spoor aluminium geanodiseerd 6 m

G13689 Panel track profi el 4-spoor aluminium geanodiseerd 6 m

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G13691 Panel track profi el 5-spoor aluminium geanodiseerd 6 m

G13741 Trekwagenprofi el wit 411.10 tbv vlakgordijn panel 6 m

G13703 Meenemer l-stuk wit 1 st

G13709 Meenemer l-stuk grijs 1 st

G13693 Trekwagenprofi el grijs 411.00 tbv vlakgordijn panel 6 m
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G13695 Eindkap 2-spoor l/r hand wit 1 set

Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G13696 Eindkap 3-spoor l/r hand wit 1 set

G13698 Eindkap 4-spoor l/r hand wit 1 set

G13700 Eindkap 5-spoor l/r hand wit 1 set

G13701 Roller schuifpaneel grijs 1 st

G13755 Eindkap 2-spoor l/r hand grijs 1 set

G13756 Eindkap 3-spoor l/r hand grijs 1 set

G13702 Roller schuifpaneel wit 1 st

G13697 Eindkap 4-spoor l/r hand grijs 1 set

G13699 Eindkap 5-spoor l/r hand grijs 1 set

G13707 Plafondsteun 2/3 spoor 1 st

G13708 Plafondsteun 4/5 spoor 1 st
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Vlakgordijnsysteem - Alusions ● Panel

Art.nr. Omschrijving MBH

G13704 Stop t-stuk grijs 1 st

G13705 Stop t-stuk wit 1 st

G13706 Stopper verzonken wit 1 st
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Schadébo vlakgordijnrail

Kenmerken:

Type : Vlakgordijnrailsysteem, aluminium wit gelakt. Trekwagenprofi el voorzien van klittenband.
  Bediening met koord of d.m.v. trekstang. Aantal sporen: 2, 3, 4 en 5.
  Maximale breedte 600cm (lengte rail).
Montage : Plafondmontage is standaard. Wandmontage is ook mogelijk door ze op afstandsteunen te plaatsen.
Koord : Koordkleur is wit. Standaard luslengte is 180cm, afwijkende lengte is mogelijk.

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.

37mm 55mm 73mm 91mm
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Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G01684 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01685 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01686 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01687 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01688 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01689 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01690 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01691 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01692 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01693 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01694 Vlakgordijnrail met koord 2-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01695 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01696 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01697 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01698 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01699 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01700 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01701 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01702 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01703 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01704 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01705 Vlakgordijnrail met koord 3-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01706 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01707 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01708 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01709 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01710 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st
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Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G01712 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01713 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01714 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01715 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01716 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01750 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01751 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01752 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01753 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01754 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01755 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01756 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01757 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01758 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01759 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01760 Vlakgordijnrail met koord 5-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01717 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01718 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01719 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01720 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01721 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01711 Vlakgordijnrail met koord 4-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01722 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01723 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01724 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01725 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01726 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01727 Vlakgordijnrail met trekstang 2-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st
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Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G01728 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01729 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01730 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01731 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01732 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01733 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01734 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01735 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01736 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01737 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01738 Vlakgordijnrail met trekstang 3-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01739 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01740 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01741 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01742 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01743 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st

G01744 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01745 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01746 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01747 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01748 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01749 Vlakgordijnrail met trekstang 4-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G01761 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  0-100cm 1 st

G01762 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  101-150cm 1 st

G01763 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  151-200cm 1 st

G01764 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  201-250cm 1 st

G01765 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  251-300cm 1 st
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Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G01766 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  301-350cm 1 st

G01767 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  351-400cm 1 st

G01768 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  401-450cm 1 st

G01769 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  451-500cm 1 st

G01770 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  501-550cm 1 st

G01771 Vlakgordijnrail met trekstang 5-spoor aluminium wit gelakt  551-600cm 1 st

G13733 Profi el 2-spoor wit gelakt 600cm 30 m

G13734 Profi el 3-spoor wit gelakt 600cm 30 m

G13735 Profi el 4-spoor wit gelakt 600cm 30 m

G13736 Profi el 5-spoor wit gelakt 600cm 30 m

G13737 Glijprofi el met klitteband wit 600cm 6 m

G13728 Runner voor glijprofi el kunststof ds a 250st 1 ds
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Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G13717 Eindkap 2-sporenrail met koord kunststof wit 1 st

G13718 Eindkap 3-sporenrail met koord kunststof wit 1 st

G13719 Eindkap 4-sporenrail met koord kunststof wit 1 st

G13720 Eindkap 5-sporenrail met koord kunststof wit 1 st

G13723 Eindkap 2-5 sporenrail trekstangbediening kunststof wit 1 st

G13721 Plafondsteun tbv 2/3-spoor 1 st

G13722 Plafondsteun tbv 4/5-spoor 1 st

G01772 Steun ijzer wit gelakt 190mm 1 st
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G13726 Afstandhouder 1 st

G13716 Paneelkoordverbinder 1 st

G13738 Koord nylon 3,5mm 500 m

Vlakgordijnsysteem - Schadébo vlakgordijn

Art.nr. Omschrijving MBH

G13727 Koordgewicht 1 st

G13724 Stopper 1 st

G13725 Verbinder 1 st

G13760 Verbinder vlakgordijnrail 2/3-spoor 1 st

G13759 Verbinder vlakgordijnrail 4/5-spoor 1 st



Bestelformulier
vouwgordijnsysteem Alusions

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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

Railkleur Plafondplaatsing Baleinen * Verzwaringsprofi el *

 wit  ja  glasfiber :  4 mm  aluminium 20 x 6 :  wit

 nee  6 mm  naturel

 aluminium naturel :  5 mm  aluminium 25 x 5 :  wit

 8 mm  naturel

Opmerkingen/bijzonderheden: 

Art.nr. Aantal
Aantal 
baleinen** Breedte Bediening

Kleur 
koord Kettinghoogte (in cm)

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

Koordkleur

x wit d-131 lichtbeige/grijs  d-136 donkergrijs d-144 oudroze d-123 hemelsblauw
d-149 crème d-132 donkerbeige/grijs d-139 lichtgeel/beige d-145 lichtroze d-151 zeegroen
d-60 zwart d-00 zilvergrijs d-127 lichtgeel d-134 rood v-12 jadegroen
v-13 satijnzwart v-004 muisgrijs v-005 geel v-008 lichtblauw v-16 pastelgroen
d-128 beige v-14 middengrijs v-11   apricot d-122 middenblauw d-137 leverbruin

* Baleinen en verzwaringsprofi elen worden standaard 2 cm korter geleverd. 
** Standaard worden 7 baleinen per set meegeleverd. Indien u een ander aantal wenst, kunt u dat in onderstaande tabel aangeven.



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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Bestelformulier
vouwgordijnsysteem Ellusive

Opmerkingen/bijzonderheden: 

Art.nr.
Aan-
tal

Aantal 
balei-
nen** Breedte Bediening

Kleur 
koord

Kettinghoogte (in cm)
Let op: kettinghoogte 50 en 75cm alleen in kunststof variant leverbaar.

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

 L  R  50  75  100  125  150  175  200  225  250

** Standaard worden 7 baleinen per set meegeleverd. Indien u een ander aantal wenst, kunt u dat in bovenstaande tabel aangeven.

Type:  compleet  zonder baleinen  basissysteem

Baleinen - Svp aankruisen welk type baleinen u kiest: 

  glasfi ber 4mm  aluminium naturel 5mm*
  glasfi ber 6mm  aluminium naturel 8mm*  *op aluminium baleinen zit 10% prijstoeslag

Ketting - Svp aankruisen welk type ketting u kiest:

  kunststof - Standaard.

  metaal - Hierop zit een toeslag van € 2,50 per systeem. Niet leverbaar in kettinghoogte 50 en 75cm.

Koordkleur - Koord is zonder toeslag in onderstaande kleuren verkrijgbaar:
x wit d-131 lichtbeige/grijs  d-136 donkergrijs d-144 oudroze d-123 hemelsblauw
d-149 crème d-132 donkerbeige/grijs d-139 lichtgeel/beige d-145 lichtroze d-151 zeegroen
d-60 zwart d-00 zilvergrijs d-127 lichtgeel d-134 rood v-12 jadegroen
v-13 satijnzwart v-004 muisgrijs v-005 geel v-008 lichtblauw v-16 pastelgroen
d-128 beige v-14 middengrijs v-11   apricot d-122 middenblauw d-137 leverbruin



Bestelformulier  vouwgordijnsysteem Valence

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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Art.nr. Aantal
Aantal 
baleinen*

Breedte Bediening Kettinghoogte (in cm)

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

 L  R  100  125  150  175  200  250

* Standaard worden 7 baleinen per set meegeleverd. Indien u een ander aantal wenst, kunt u dat in bovenstaande tabel aange-
ven.

Opmerkingen/bijzonderheden:

Baleinen - Svp aankruisen welk type baleinen u kiest: 

  glasfi ber 4mm  aluminium naturel 5mm*
  glasfi ber 6mm  aluminium naturel 8mm*  *op aluminium baleinen zit 10% prijstoeslag



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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Bestelformulier
vlakgordijnsysteem Alusions • Panel

Vlakgordijn 1 Vlakgordijn 2 Vlakgordijn 3

Type (zie var. A t/m L op de prijslijst of 
verwijs naar uw eigen tekening aan de 
onderzijde van dit bestelformulier)

Lengte rail (cm)

Aantal panelen

Pakketverdeling *  links     rechts     midden  links     rechts     midden  links     rechts     midden

Kleur rail *  wit           geanodiseerd  wit           geanodiseerd  wit           geanodiseerd

Artikelnummer (zie adviesprijslijst)

Breedte panelen (cm) 
(lengte rail - 5 cm delen door het aan-
tal panelen + 5 cm)

Breedte panelen (cm) ind. afwijkend

Breedte verzwaringsprofi el (cm)
(standaard 2 cm korter)

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

 Wand **  Wand **  Wand **

Bediening *  Koordbediening (1) :  Koordbediening (1) :  Koordbediening (1) :

           links      rechts            links      rechts            links      rechts

 Trekstang (2) :  Trekstang (2) :  Trekstang (2) :

           per pakket            per pakket            per pakket

           per paneel :            per paneel :            per paneel :

                      links     rechts                       links     rechts                       links     rechts

 Geen bediening  Geen bediening  Geen bediening

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

Kleur koord *  wit           grijs  wit           grijs  wit           grijs

Kleur trekstang *  wit           plexi  wit           plexi  wit           plexi

Lengte trekstang (cm)

* Aankruisen wat van toepassing is
** Bij wandmontage wordt het benodigde aantal  
 afstandsteunen meegeleverd. Zie voor prijzen de  
 adviesprijslijst.

(1) Vul ook luslengte en kleur koord in
(2) Vul ook kleur en lengte trekstang in

Handbediening met variabele breedtes van panelen naar keuze.
Teken hier uw paneelverdeling. Vergeet niet de paneelmaten te vermelden.

▲ vooraanzicht kamerkant  ▲



Bestelformulier  vlakgordijnsysteem Schadébo

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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

Vlakgordijn 1 Vlakgordijn 2 Vlakgordijn 3

Type (zie var. A t/m L op de prijslijst of 
verwijs naar uw eigen tekening aan de 
onderzijde van dit bestelformulier)

Lengte rail (cm) (maximaal 600 cm)

Aantal panelen

Pakketverdeling *  links     rechts     midden  links     rechts     midden  links     rechts     midden

Artikelnummer (zie adviesprijslijst)

Breedte panelen (cm) 
(lengte rail delen door het aantal pa-
nelen + 3 cm overlap per paneel)

Breedte panelen (cm) ind. afwijkend

Breedte verzwaringsprofi el (cm)

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

 Wand **  Wand **  Wand **

Bediening *  Koordbediening :  Koordbediening :  Koordbediening :

           links      rechts            links      rechts            links      rechts

 Trekstang :  Trekstang :  Trekstang :

           per pakket            per pakket            per pakket

           per paneel :            per paneel :            per paneel :

                      links      rechts                       links      rechts                       links      rechts

 Geen bediening  Geen bediening  Geen bediening

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
** Bij wandmontage wordt het benodigde aantal afstandsteunen meegeleverd. 
      Zie voor prijzen de adviesprijslijst.  

Handbediening met variabele breedtes van panelen naar keuze.
Teken hier uw paneelverdeling. Vergeet niet de paneelmaten te vermelden.

▲ vooraanzicht kamerkant  ▲



Bestelformulier  PS - Panel System

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.

2010/02

Voor akkoord: 

Naam

Datum      

Handtekening

PS breedte (totaal) : __________ m (max. 6m)

PS type (spoor) :  2  3  4  5

Aantal : __________ st

Wijze bediening :  handbediend  koordbediend

Afhanghoogte : __________ cm (standaard 150cm)

Trekstang(en) :  92cm  122cm 152cm __________ st

Bedieningskant :  links  rechts

Pakket :  links  rechts  middensluitend

Plaatsing middels :  plafondsteunen __________ st

   wandsteunen __________ st

Standaard is de overlap 50mm tussen de panelen. Standaard wordt 3x40mm verzwaringsprofiel wit meegeleverd.

Paneelverdeling:
Graag in onderstaande tekening aangeven hoeveel panelen gewenst zijn en welke vast komen te zitten.

 = vast paneel = bewegend paneel

Opmerkingen :

Let op: PS rail worden volgens de door u aangeven maten geassembleerd. 
Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor afwijkingen ontstaan door het niet 
of onjuist aangegeven van de maten.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.



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 bin-
nen 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 over-
eenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting, welke uit de desbetre-
ffende 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 kostprijsver-
hogende 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 geautomati-
seerde 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/aanpass-
ingen 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 schrift-
elijke specifi catie 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 geval-
len 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 afne-
mer 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 verplic-
htingen 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 bedrijfsafl everadres van de afnemer in Nederland 

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

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt bij leveringen, reken-
inghoudende 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 Num-
ber 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 goede-
ren 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 over-
eengekomen condities omtrent de hoedanigheid der goederen. Onverlet het 
vermelde is de koopsom direct opeisbaar.

7.    Reclames.
1. Een bij afl evering der goederen verstrekte vrachtbrief, afl everingsbon, pak-

bon 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 afl everingsbon 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 desbetref-
fende document het bestaan van uiterlijk waarneembare beschadigingen 
gespecifi ceerd heeft laten aantekenen. Als reclames ter zake uiterlijk 
waarneembare beschadigingen c.q. ter zake de hoeveelheid geleverde 
goederen niet op de afl everbon, 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 wor-
den 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 gebrek-
kig 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 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
HANDELSONDERNEMING SCHADÉBO DEN BOSCH B.V.

Schadébo Den Bosch BV  •  Rietveldenweg 24, NL-5222 AR ’s-Hertogenbosch •  Postbus 319, NL-5201 AH  ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73-6.24.24.00 • Fax +31 (0)73-6.24.23.99 • E-mail: info@schadebo.nl • Internet: www.schadebo.nl  +  www.hor-op-maat.nl

KvK ’s-Hertogenbosch 16041966  •  BTW-nr.: NL005491356B02
Rabobank 10.86.59.941  •  IBAN-nr.: NL-70rabo0108569941  •  Swiftcode RABONL2U

Alle transacties vinden plaats in overeenstemming met onze voorwaarden gedeponeerd ter Griffi e van de Rechtbank van ‘s-Hertogenbosch.



V2
01

0-
04

vordering tot het vervangen van de gebrekkig geleverde goederen door deug-
delijke 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 speci-
fi ek verzoek van de afnemer is besteld en/of bewerkt, tenzij de bestelling 
c.q. bewerking niet conform de door de afnemer opgegeven specifi catie 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 crediteringspercent-
age vast te stellen.

8.  Transport.
1. Levering aan het afl everadres 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 vooraf-
gaande 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 onherro-
epelijk 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 incasso-
kosten, 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 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 schrifteli-
jke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 8 dagen na factuurda-
tum, zullen die facturen geacht worden juist te zijn.

10. In de situaties aangegeven in artikel 4.4 zijn al onze vorderingen op afne-
mer 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 ver-
schuldigde, 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 afne-
mer, 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 overmachtstoes-
tand. 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 overeen-
komst. Koper is in geval van overmacht niet gerechtigd tot enige schade-
vergoeding. 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 bren-
gen van door ons geleverde goederen, al dan niet overeenkomstig door ons 
gegeven advies.

2. Wij erkennen ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als vorenbe-
doeld 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 lever-
ing 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 Han-
delsonderneming Schadébo Den Bosch B.V. is gedeponeerd bij de Arrondis-
sementsparket ’s-Hertogenbosch, onder nummer 84/2008.
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