
RONDE DOUCHE        aanvraag          bestellen

FAX: +43 6132 2055003

Of prijs-aanvraag of bestelling, met deze checklist hebt u alle details in de hand. 
Eenvoudig invullen en aan Artweger faxen. Wij verwerken uw wens omgaand.

AANVRAAG- en BESTELFORMULIER

Inbouwsoort

Douchebak (alleen bij inbouwsoort met douchebak invullen)

Doucheafscheiding met dakelement

Stoombox

Zitje

Prijs in EUR

. . .  . . . ,-

. . .  . . . ,-

. . .  . . . ,-

. . .  . . . ,-

. . .  . . . ,-

Firmanaam/Firmastempel Klanten-Opdrachtnummer/Bestelnummer Datum/Handtekening

 op douchebak Bij ongelijkzijdige inbouwsituaties:

 op tegelvloer of
met de vloer gelijke ingebouwde douchebak
Maatschets beschikbaar*

   links                                                  rechts

 Artweger SUSANNE   zonder ART-Grip   met ART-Grip

  90x90 cm        100x100 cm       120x120 cm       120x90 cm links      120x90 cm rechts

  Ander model: ................................................       Grootte: ....................................
                                                                                   (max. 120x120 cm, radius 55 cm)

Toebehoren:        Douchebakpoten       Set montagehoeken       Afvoergarnituur kleur: ..................

 profiel beperkt          Kleur: metaal hoogglans Gewenste kleur: ...........................

 frameloos Hoogte  Maatschets beschikbaar*                                              Kleur: chroom

  Deurscharnier                                                        Deurscharnier
       links                                                                           rechts

  Helder hardglas         ART-Clean

  Breedte .......... x .......... cm (max. 120x120 cm)

Dakelement          zonder uitvoering                  met audio en gekleurd licht

                                   zonder hoofddouche            met hoofddouche 

 links                                                 rechts Kleur:    antraciet      bordeaux      zand

 Stoombox              Stoombox + besturing voor audio en gekleurd licht

 Zitje (Aantal: ....... Stk.)    Zitbank (vanaf breedte 110 cm) Kleur:    antraciet      bordeaux      zand

*Maatbladen vindt u vanaf blz.14 of onder www.artweger.com.
Opgave over rechts of links: dit gebeurt vanuit een positie staande vóór de kombinatie.

Totaal
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