MAATBLAD DOUCHEWANDEN
Een Showerwall douchewand kan pas opgemeten en doorbesteld worden van zodra de douchetub geplaatst is of de maten
gekend zijn. De muren moeten steeds egaal & loodrecht zijn, maar bij een hoek- of nisopstelling is het vooral heel belangrijk dat
de hoeken perfect 90° zijn. De douchewanden kunnen aan aan de bestaande tegels of muurbekleding gekleefd worden en zorgen
voor een perfecte waterdichtheid zonder voegen. Dit formulier met schets altijd schriftelijk bezorgen om misverstanden te
voorkomen, per fax (03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail (sales@joossens.be).
Duid één van de onderstaande situaties aan : (bovenaanzicht)
1 wand

hoek

Nis

Nis 4 delen rechts

Nis 4 delen links

Maak een schets en noteer alle breedtematen in mm : (1vakje = 100mm)

Hoogte:

©

Standaardhoogte 2000mm

aangepaste hoogte: ………………………….mm

© Ik wens een opmeting door de fabrikant (mits meerprijs) op dit adres : ………………………………….……………
(Wij bezorgen u per mail de meerprijs en vragen u per kerende uw akkoord)

……………...………………….…………….	
  
Opmerking……………………………………………………………………………...………………………………………
Orderbevestiging n°……………………Klant…………………………………………………………………………………
Maten doorgegeven/opgemeten door: ………………………………………………….…………………………….…..……
Voor akkoord: …………………………………………………………………………………………………(handtekening)

MAATBLAD SPLASHBOARD
Wij raden aan om een Splashboard boven een ligbad op te meten nadat het ligbad geplaatst is. Een Splashboard wordt
samengesteld uitgevoerd uit aparte panelen per zijde (naadloos gebogen is niet mogelijk). Dit formulier met schets altijd
schriftelijk bezorgen om misverstanden te voorkomen, per fax (03/336 59 85 of 03/766 10 93) of per e-mail
(sales@joossens.be).
Duid één van de onderstaande situaties aan : (bovenaanzicht)
1 zijde

2 zijden

3 zijden

Maak een schets en noteer alle breedtematen in mm : (1vakje = 100mm)

Hoogte:

Standaardhoogte 500mm

aangepaste hoogte: ………………………….mm

Ik wens een opmeting door de fabrikant (mits meerprijs) op dit adres : ………………………………….……………

(Wij bezorgen u per mail de meerprijs en vragen u per kerende uw akkoord)

……………...………………….…………….	
  
Opmerking……………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………
Orderbevestiging n°……………………Klant…………………………………………………………………………………
Maten doorgegeven/opgemeten door: ………………………………………………….…………………………….…..……
Voor akkoord: …………………………………………………………………………………………………(handtekening)

