
Bestelformulier elektrorail 6700

Naam: 

Adres:

Pc + plaats:

Telefoon:

Opmerkingen

Aflever adres (indien anders dan factuur adres)

Factuur adres:
Naam: 

Klant nummer:

Adres:

Pc + plaats:

Telefoon:

Fax:

Email:

BTW nummer:

Referentie:

Systeem lengte x breedte cm aantal stuks

Speciale kleur op aanvraag
Kleur¹

Wit (standaard) (RAL 9010)

Pakketzijde
Links Rechts   Middensluitend met overlap

meerdere pakketten op 1 rail: op aanvraag

Uitvoering
      Motor links       Motor rechts

¹ Alle onderdelen worden zoveel mogelijk in dezelfde kleur als de rail toegepast. Niet alle onderdelen zijn in alle rail kleuren leverbaar. Indien een bepaald onderdeel 
   niet in de betreffende kleur leverbaar is wordt dit onderdeel in wit uitgevoerd. Mocht u afwijkende wensen hebben neemt u dan contact op met Goelst Nederland B.V. 
² Wanneer het aantal steunen niet ingevuld is wordt dit door Goelst bepaald. 
³ Bij bestelling van een systeem incl. bocht dient altijd een bochtenformulier meegeleverd te worden (zie: www.goelst.com). 
  
Goelst Nederland B.V.   Lorentzstraat 11   6716 AD Ede   T: 0318-648100   F: 0318-648109   E: info@goelst.nl www.goelst.com

Datum:

Plafondsteunen voor zware gordijnen (enkel pakket, 2x) 6055-1000
Plafondsteunen voor zware gordijnen (dubbel pakket, 4x) 6055-1000

Plafondsteun (aantal door Goelst) 6050
Wandsteunen  standaard (aantal door Goelst) 6051

x   Plafondsteunen voor zware toepassing/speciale bocht 6055-1000
x   Profielmoeren t.b.v. blindmontage (plafond) 6055-2000

Montage² (1 steun per 60 cm)

Motor-UP (t.b.v. montage van motor boven plafond)
Opties

Zonder Voeding 6230-1000-excl

zonder bediening
Bedieningen

bedieningen aangegeven op bestellijst Bedieningen


Jaap Munter/HJ
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Speciale kleur op aanvraag
Kleur¹
Wit (standaard) (RAL 9010)
Pakketzijde
meerdere pakketten op 1 rail: op aanvraag
Uitvoering
¹ Alle onderdelen worden zoveel mogelijk in dezelfde kleur als de rail toegepast. Niet alle onderdelen zijn in alle rail kleuren leverbaar. Indien een bepaald onderdeel
   niet in de betreffende kleur leverbaar is wordt dit onderdeel in wit uitgevoerd. Mocht u afwijkende wensen hebben neemt u dan contact op met Goelst Nederland B.V.
² Wanneer het aantal steunen niet ingevuld is wordt dit door Goelst bepaald.
³ Bij bestelling van een systeem incl. bocht dient altijd een bochtenformulier meegeleverd te worden (zie: www.goelst.com).
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6055-1000
Plafondsteunen voor zware gordijnen (dubbel pakket, 4x)
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