Geachte mevrouw, meneer,

Gaarne maken wij een gerichte offerte voor u, daarvoor is het noodzakelijk te weten:
A: Welke soort luik wenst u:
1) Louvreluik, met schuine horizontale lamellen (inliggend, uitstekend en al of niet verstelbaar)
2) Paneelluik (kader met paneel [vlak, met facet of buik] erin, of schroten [horizontaal, verticaal, diagonaal of
visgraat])
3) Planchetluik (ouderwetse boeren luik), rabatdelen aan elkaar gelijmd, al of niet met versterkingsribben
(horizontaal of Z-vorm)
4) Sierluiken (niet functionele luiken, alleen maar ter verfraaiing van het gevelaanzicht)
5) Combiluik, combinaties van 1 en 2.
6) Schuifluiken, waarbij de keuze kan worden gemaakt uit voorenstaande en waarbij de luiken langs de gevel
schuiven door een railsysteem. Vooral grote openingen, of waar geen ruimte is voor draaien.
B: Tevens is van belang te weten welke materiaalsoort u wenst:
1) hout (vuren, grenen, meranti, eiken, red cedar, al of niet noestvrij i.v.m. met transparant lakken)
2) aluminium (blank, geanodiseerd of gemoffeld)
3) kunststof (glad, met Renolitfolie of gelakt) of
4) staal (verzinkt of verzinkt gemoffeld in standaardkleur, of verzinkt gemoffeld in RAL-kleur)
C: Voor een offerte is het nodig de afmetingen van de ramen weten: negmaten = van muur tot muur in de
breedte en van muur tot vensterbank in de hoogte: breedte x hoogte in centimeters, tevens vormen
aangeven, bijv. getoogd, rondboog boven, schuin, enz.
D: Welke methode van inbouw men wenst: op het kozijn in de neg [= de ruimte tussen de stenen en het
kozijn] , op de muur in de neg of op de muur met opdek voor de neg.
E: Welke finish/afwerking wenst u: onbehandeld, transparant gelakt, kleurlazuur, dekkend gelakt, gemoffeld,
verzinkt, geanodiseerd, met houtnerf structuurfolie, zeeklimaat bestendig gelakt enz, en
F: Hoe men de luiken wenst te bedienen: van binnenuit met de hand, van buitenaf met de hand, van binnenuit met
mechanische slingerstang of monocommando, van binnenuit met bedieningsknop electrisch, of van binnenuit met afstandsbediening. (vanuit de luie stoel, home-motion)
G: Hoe men de luiken wil monteren: geef aan of u de luiken zelf wenst te monteren , of dat wij dat moeten doen.
Indien dit door ons gedaan moet worden is het van belang aan te geven waar de luiken zijn gesitueerd.
Begane grond, verdiepingen, zo ja hoe hoog, en of de montageplek goed bereikbaar is.
Tenslotte zijn natuurlijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en evt. uw telefoongegevens noodzakelijk,
alsmede het e-mailadres.
Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, belt u ons dan even op, dan kunnen wij u adviseren.
Graag ontvangen wij nadere gegevens voor een offerte, eventueel per post, telefoon of e-mail.
Met vriendelijke groet,
Hefi b.v.,
Henk ten Kate

