MEDOS ALU raamkrukken - 2022 (1)

MEDOS
ALU raamkrukken
Informatiefiche

Kenmerken
> Breed gamma van raamkrukken in aluminium.
> Standaard, afsluitbaar met sleutel of knop.
> 3 standaard stiftlengtes 35, 40 of 45mm.
(andere stiftlengtes verkrijgbaar op
aanvraag).
> Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
> Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde
schroeven M5.
> Leverbaar in meerdere RAL-kleuren.
> Opdruk logo op aanvraag.

MEDOS ALU raamkrukken

Inhoudstafel

4
Raamkrukken glory ...............................................................................................................................................................................................
5
Raamkrukken mars ................................................................................................................................................................................................
6
Raamkrukken victory ...........................................................................................................................................................................................
11
Raamkrukken PSK hefschuifraam ................................................................................................................................................................
13
Raamkrukken dublin ............................................................................................................................................................................................

www.protecinternational.be | info@protecinternational.be

3

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken glory
Raamkrukken glory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in pvc.
Basis en afdekkap in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 148*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 100 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
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Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1039016YYZZ

-

stuk

RAL 8019 BRUIN

1038019YYZZ

-

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken mars
Raamkrukken mars
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Basis en afdekkap in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 141*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 120 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1239016YYZZ

-

stuk

RAL 8019 BRUIN

1238019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1238077YYZZ

-
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MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken victory
Raamkrukken victory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Basis en afdekkap in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 100 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1329016YYZZ

✓✓✓

stuk

RAL 8019 BRUIN

1328019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1328077YYZZ

-

Raamkrukken victory 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 60 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
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Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 8077 BRUIN

1328077YYZZPM

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1328003YYZZPM

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1329005MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1327016MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1329001YYZZPM

✓✓✓

stuk

ZILVER

132SILVERYYZZPM

✓✓✓

stuk

GOUD

132GOLDYYZZPM

-

stuk

SATIJN

132SATINYYZZPM

-

stuk

TITAN

132TITANYYZZPM

✓✓✓

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken victory
Raamkrukken victory solid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in metaal.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 60 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1329016YYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 8019 BRUIN

1328019YYZZKM

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1328077YYZZKM

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1328003YYZZKM

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1329005MYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 9005 STRUCTUUR ZWART

1329005SYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1327016MYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1329001YYZZKM

✓✓✓

stuk

ZILVER

132SILVERYYZZKM

✓✓✓

stuk

GOUD

132GOLDYYZZKM

-

stuk

SATIJN

132SATINYYZZKM

-

stuk

TITAN

132TITANYYZZKM

✓✓✓

www.protecinternational.be | info@protecinternational.be

7

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken victory
Raamkrukken victory (afsluitbaar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Basis en afdekkap in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk afsluitbaar met sleutel.
Verpakking = 10 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1339016YYZZ

✓✓✓

stuk

RAL 8019 BRUIN

1338019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1338077YYZZ

-

Raamkrukken victory 2 (afsluitbaar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in pvc.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk afsluitbaar met sleutel.
Verpakking = 10 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
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Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 8077 BRUIN

1338077YYZZPM

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1338003YYZZPM

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1339005MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1337016MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1339001YYZZPM

✓✓✓

stuk

ZILVER

133SILVERYYZZPM

✓✓✓

stuk

GOUD

133GOLDYYZZPM

-

stuk

SATIJN

133SATINYYZZPM

-

stuk

TITAN

133TITANYYZZPM

✓✓✓

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken victory
Raamkrukken victory solid (afsluitbaar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in metaal.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk afsluitbaar met sleutel.
Verpakking = 10 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1339016YYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 8019 BRUIN

1338019YYZZKM

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1338077YYZZKM

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1338003YYZZKM

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1339005MYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 9005 STRUCTUUR ZWART

1339005SYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1337016MYYZZKM

✓✓✓

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1339001YYZZKM

✓✓✓

stuk

ZILVER

133SILVERYYZZKM

✓✓✓

stuk

GOUD

133GOLDYYZZKM

-

stuk

SATIJN

133SATINYYZZKM

-

stuk

TITAN

133TITANYYZZKM

✓✓✓
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MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken victory
Raamkruk victory (knop)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Basis en afdekkap in PVC.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk met vergrendelknop.
Verpakking = 10 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1349016YYZZ

✓✓✓

stuk

RAL 8019 BRUIN

1348019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1348077YYZZ

-

Raamkruk victory 2 (knop)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in PVC.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 145*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk met vergrendelknop.
Verpakking = 10 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
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Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 8077 BRUIN

1348077YYZZPM

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1348003YYZZPM

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1349005MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1347016MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1349001YYZZPM

✓✓✓

stuk

ZILVER

134SILVERYYZZPM

✓✓✓

stuk

GOUD

134GOLDYYZZPM

-

stuk

SATIJN

134SATINYYZZPM

-

stuk

TITAN

134TITANYYZZPM

✓✓✓

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken PSK hefschuifraam
Raamkruk PSK hefschuifraam
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in metaal.
Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op rozet.
Afmeting: 186*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Geleverd met M5 schroeven.
Verpakking = 1 stuk.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1289016YYZZ

-

stuk

RAL 8019 BRUIN

1288019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1288077YYZZ

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1288003YYZZ

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1289005MYYZZ

-

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1287016MYYZZ

-

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1289001YYZZ

-

stuk

ZILVER

128SILVERYYZZ

-

stuk

GOUD

128GOLDYYZZ

-

stuk

SATIJN

128SATINYYZZ

-

stuk

TITAN

128TITANYYZZ

-
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MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken PSK hefschuifraam
Raamkruk PSK hefschuifraam (afsluitbaar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat en afdekkap in aluminium.
Basis in metaal.
Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 186*28,5mm.
Afmeting rozet: 62,3x28,5x11,2mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Geleverd met M5 schroeven.
Hefschuifraamkruk afsluitbaar met sleutel.
Verpakking = 1 stuk.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
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Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 WIT

1299016YYZZ

-

stuk

RAL 8019 BRUIN

1298019YYZZ

-

stuk

RAL 8077 BRUIN

1298077YYZZ

-

stuk

RAL 8003 BRUIN

1298003YYZZ

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1299005MYYZZ

-

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1297016MYYZZ

-

stuk

RAL 9001 CRÈME WIT

1299001YYZZ

-

stuk

ZIILVER

129SILVERYYZZ

-

stuk

GOUD

129GOLDYYZZ

-

stuk

SATIJN

129SATINYYZZ

-

stuk

TITAN

129TITANYYZZ

-

MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken dublin
Raamkruk dublin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 150*30mm.
Afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Verpakking = 12 stuks.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 MAT WIT

1609016MYYZZ

✓✓✓

stuk

RAL 8019 MAT BRUIN

1608019MYYZZ

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1609005MYYZZ

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1607016MYYZZ

✓✓✓

stuk

ZILVER

160SILVERYYZZ

-

stuk

GOUD

160GOLDYYZZ

-

stuk

F1

160F1YYZZSD

✓✓✓

stuk

F4

160F4YYZZSD

-

stuk

F9005

160F9005YYZZSD

✓✓✓

stuk

F1

160F1YYZZBD

✓✓✓

stuk

F4

160F4YYZZBD

-

stuk

F9005

160F9005YYZZBD

✓✓✓

stuk

F6 INOX

160INOXYYZZBD

✓✓✓

RAL KLEUR

GEZANDSTRAALD

GEBORSTELD
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MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken dublin
Raamkruk dublin (afsluitbaar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 150*30mm.
Afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk afsluitbaar met sleutel.
Verpakking = 1 stuk.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 MAT WIT

1619016MYYZZ

✓✓✓

RAL KLEUR

stuk

RAL 8019 BRUIN

1618019MYYZZ

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1619005MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1617016MYYZZPM

✓✓✓

stuk

ZILVER

161SILVERYYZZPM

-

stuk

GOUD

161GOLDYYZZPM

-

stuk

F1

161F1YYZZSD

✓✓✓

stuk

F4

161F4YYZZSD

-

stuk

F9005

161F9005YYZZSD

✓✓✓

stuk

F1

161F1YYZZBD

✓✓✓

stuk

F4

161F4YYZZBD

-

stuk

F9005

161F9005YYZZBD

✓✓✓

stuk

F6 INOX

161INOXYYZZBD

✓✓✓

GEZANDSTRAALD

GEBORSTELD
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MEDOS ALU raamkrukken

Raamkrukken dublin
Raamkruk dublin (knop)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handvat in aluminium.
Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
Afmeting: 150*30mm.
Afmeting rozet: 65x30x12mm. onzichtbare bev.
3 standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 35, 40 of 45mm.
Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°.
Geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
Raamkruk met vergrendelknop.
Verpakking = 1 stuk.
Artikelen aangeduid met '✓✓✓' zijn uit voorraad en per stuk
leverbaar
(!! standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°).
• Artikelen aangeduid met '-' zijn op bestelling en mits afname
van de vermelde verpakkingshoeveelheid
(levertermijn van 2-3 weken).
• Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35,
40 of 45mm en click-stop (zz): 45° of 90°.
Eenheid

Afwerking

Code

Voorraadartikel

stuk

RAL 9016 MAT WIT

1629016MYYZZ

✓✓✓

RAL KLEUR

stuk

RAL 8019 MAT BRUIN

1628019MYYZZ

-

stuk

RAL 9005 MAT ZWART

1629005MYYZZPM

✓✓✓

stuk

RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS

1627016MYYZZPM

✓✓✓

stuk

ZILVER

162SILVERYYZZPM

-

stuk

GOUD

162GOLDYYZZPM

-

stuk

F1

162F1YYZZSD

✓✓✓

stuk

F4

162F4YYZZSD

-

stuk

F9005

162F9005YYZZSD

✓✓✓

stuk

F1

162F1YYZZBD

✓✓✓

stuk

F4

162F4YYZZBD

-

stuk

F9005

162F9005YYZZBD

✓✓✓

stuk

F6 INOX

162INOXYYZZBD

✓✓✓

GEZANDSTRAALD

GEBORSTELD

www.protecinternational.be | info@protecinternational.be
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Nota's
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MEDOS
ALU raamkrukken
page illustration
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Algemene verkoopsvoorwaarden
Art. 1
• Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopsvoorwaarden en
het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 2
• Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3
• De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4
• Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven
dagen na levering.

Art. 5
• Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6
• De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7
• Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de
vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste
onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de
vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk
betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8
• In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van
meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule
van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9
• Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend..
18

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 04/2022.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.
April 2022 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)
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