SPECIALE UITVOERINGEN ISOLATIEGLAS

Model volgens tekening

1

toeslag

2

3

43

44

34

33

38

37
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Model volgens tekening

toeslag

25

40%

80%

40%

80%

27

• het aanzicht is het buitenaanzicht
• bij bestelling buitenblad aangeven reliëfzijde altijd op 1 of 4
• de buitenruit is (voor zover van toepassing):
- de COOL-LITE ruit
zie ook pagina 3 positie coating

model volgens mal

50

5

15 • 1. Isolatieglas / Speciale uitvoeringen isolatieglas

150%

100%

80%

100%

28

Voor modelruiten volgens tekening dienen de maten aangegeven te worden zoals vermeld in de tekening.
Tekeningen met een onvolledige maatvoering worden niet in behandeling genomen.
Bij verstrekte tekeningen wordt uitgegaan van de volgende basisgegevens:

Model volgens mal
29

100%

malkosten (maximaal 3 mallen per order)

• de binnenruit is (voor zover van toepassing):
- de PLANITHERM ULTRA N / PLANITHERM ONE ruit
zie ook pagina 3 positie coating
• overige modellen op aanvraag,
modellen volgens mal zie pagina 15

toeslag
150%
E 50,- per mal (maximaal E 150,- per order)

De toegeleverde mal dient voorzien te zijn van een vrachtbrief en vooraf aangemeld te worden door middel van een
bestelling. Op de mal zelf behoort aangegeven te zijn:
• naam van de klant
• aantal te produceren stuks
• ordernummer en/of referentie van de klant
• aanzichtzijde
• type glas
De mallen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
• het materiaal waarvan de mallen gemaakt zijn, dient: stevig, schoon, droog, maatvast en vetvrij te zijn
• aanvaardbare materialen om een mal uit te produceren zijn: spaanplaat, hardboard, MDF, triplex etc.
• mallen gemaakt uit materialen zoals glas, papier etc. worden niet geaccepteerd
• mallen samengesteld uit verschillende delen worden eveneens niet geaccepteerd. Dit geldt tevens voor delen,
die door middel van spijkers, schroeven etc. aan elkaar verbonden zijn
• mallen dienen altijd op glasmaat te zijn, andere maatvoeringen worden niet geaccepteerd
• mallen worden eigendom van Glassolutions en worden niet geretourneerd
• drie maanden na ontvangst worden de mallen vernietigd

