Specificaties van de aangeboden binnenkozijnen

Om u als klant optimaal te ontzorgen bieden wij de kozijnen aan volgens ons binnenkozijnen-concept.
Door te kiezen voor dit concept met standaard detailleringen en fabrieksprocessen kunnen wij een hoogwaardig
kwaliteitskozijn waarborgen tegen een gunstige prijs en snelle levertijd. Daarnaast is het kozijn qua specificaties
afgestemd op de brand- en geluidswerende testrapporten van de door BPZ te leveren deuren.

KOZIJNSPECIFICATIES
Houtsoort;

Profilering;
Afwerking;
Kaders;
Prijzen;
Levering;
Levertijd;

AANSLUITDETAILS

SPONNINGEN

Bij een standaard 30 minuten brandwerend kozijn met 25mm sponning, moet de minimale houtzwaarte
450kg/m3 bedragen. Bij een sponning van 17mm moet bij 30 minuten brandwerende kozijnen een minimale
houtzwaarte worden toegepast van ten minste 580kg/m3. 60 minuten deuren moeten altijd een 25mm sponning
krijgen met een minimale houtzwaarte van 550kg/m3 .
Aangeboden conform details op bijgaande tekeningen, wij kunnen binnen dit concept de aansluitdetails kosteloos
aanpassen naar standaard details A t/m F. Ook is het mogelijk om het sponningdetail te wijzigen naar 43, 48, 62 of
82mm.
2-laags, voorlaklaag, droge laagdikte ca. 80 mu in één standaard kleur (keuze uit RAL 9010 / 9001 / 7016).
Afwijkende laagdikte (100/120 mu) of RAL kleuren tegen een meerprijs mogelijk.
Waar omschreven voorzien van tochtkaders (type S6699 bij standaard kozijnen / S5767BS bij brandwerende
kozijnen / S6577 bij dubbele sponning in kozijn). Rubbers worden op afroep los meegeleverd op rol
Prijzen zijn excl. btw
Franco ongelost vanaf een verharde weg, aantal leveringen conform offerte
Na uw controle van de – met de offerte – meegestuurde kozijntekeningen en details, verstrekken wij binnen
2 werkweken de definitieve tekeningen en evt. specificaties meer- en minderwerk. Na goedkeuring op deze
stukken is de levertijd 4 werkweken. Indien van deze werkwijze wordt afgeweken, dienen wij prijs en levertijd te
herzien.

BPZ levert standaard duurzaam hout.
Hierdoor voldoet al ons toegepaste hout
minimaal aan het PEFC keurmerk.
Buiten standaard kunnen wij uiteraard
ook voldoen aan FSC.

