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RETIND-Line
Informatiefiche

Retro-Industrial line

NIEUW in ons gamma!
> Pivot glasdeuren "steel-look".
> Naadloos industrieël design.
> Moderne look.
> Aan weerszijden een identiek uitzicht.
> Strakke en minimalistische uitstraling door
de bijna onzichtbare scharnier.
> Glasdikte: 6mm.
> Helder glas wordt het vaakst toegepast.
Ook mogelijkheid tot andere glastypes:
spiegelend glas, mat, brons, groen of grijs.
> Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
> Mogelijkheid met links en/of rechts één of
meerdere zijpanelen.
> Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende
hydraulische vlakke vloerveer):
✔ Getest conform DIN EN 1154 op 500.000
cycli.
✔ Opening in beide draairichtingen tot 150°.
✔ 90° stop.
✔ Sluitkracht 3.
✔ Instelbaar +/- 2mm.
Maatwerk
✔ 2 snelheidsinstellingen.
Ons modern machinepark laat ons toe de
> Greep geïntegreerd in de deur.
deuren te produceren op maat:
> Mooi alternatief voor stalen deur.
> Max. deurgewicht 100 kg.
> Max. deurbreedte 1000mm.
> Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur
> Max. deurhoogte 2400mm.
of RAL-kleur naar keuze.
De pivot deuren zijn beschikbaar in
verschillende ontwerpen:
✔ Retind Vintage
✔ Retind Londen
✔ Retind Greece
✔ Retind Köln
✔ Retind Madrid
✔ Retind Jail
De klant krijgt een relatief grote vrijheid in het
ontwerp. Zowel de horizontale als de verticale
roeden kunnen symmetrisch of asymmetrisch
geplaatst worden.
Opmeting kan gebeuren wanneer de vloeren,
muuropening en wanden volledig afgewerkt zijn.
Mooie en innovatieve deurconcepten.
Betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel
leverbaar!
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RETIND-Line

Retro-Industrial Line
Retind Vintage
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000100

Retind Greece
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000110
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Retro-Industrial Line
Retind Madrid
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000120

Retind Londen
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000130
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Retro-Industrial Line
Retind Köln
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000140
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pivot glasdeur "steel-look".
naadloos industrieel design, moderne look.
aan weerszijden een identiek uitzicht.
strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare
scharnieren.
glasdikte: 6mm, helder glas.
geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke
vloerveer).
greep geïntegreerd in de deur.
afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar
keuze.
Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op
maat:
Max. deurgewicht 100 kg.
Max. deurbreedte 1000mm.
Max. deurhoogte 2400mm.
bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS
breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode.
Eenheid

Code

stuk

000150

Nota's
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Nota's
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Nota's
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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..
10

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2022.
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.
Januari 2022 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)
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