
Maatwerk  =  Kassa

Alprokon Aluminium Development B.V. 
Bremen 1, 2993 LJ  Barendrecht 
Postbus 1160, 2990 CA  Barendrecht

t (0180) 20 55 00 (algemeen)
t (0180) 20 55 10 (verkoop)
e info@alprokon.com
bestellen expresslijn artikelen: 
e  express@alprokon.com

www.alprokon.com 
express@alprokon.com

Opgegeven maat 
Het profiel is voor u tot de 
opgegeven maat ingekort 
en evt. voorzien van spon-
ningsparingen. 

Snelle, foutloze montage  
Eenvoudig vastzetten met 
bijgeleverde schroeven en 
plaatsen van sluitpotten, 
Bespaar arbeidstijd!

t (0180) 20 55 10 

Machinaal ingekort
Strak, recht en passend. 
Geen gedoe met zagen of 
vijlen op de werkplek. 
Alle accessoires zijn 
gemonteerd.

Mooie aanloopkant
Af fabriek zijn de grendels 
voorzien van fabrieksmatig 
aangebrachte aanloopkanten 
of afrondingen.

Faalkosten
Als de deurnaald correct 
wordt besteld (maat/type) 
is dit een zorgeloos product. 

Bestel EXPRESS!
Een selectie deurnaalden 
en profielen kunt u nu met 
spoed bestellen: levertijd 
slechts 1 week!

Wij informeren u graag over 
de mogelijkheden.

Voordelen:

(levering uitsluitend via de ijzerwarenvakhandel)

Bestel 5 Expresslijn producten
En krijg een koeltas kado                            

                                                              * t.w.v. € 49,95, zo lang de voorraad strekt
Kijk voor de actievoorwaarden op www.alprokon.com/zomeractie

Alprokon 
Zomeractie

 
Geldig voor bestellingen in 

juli/augustus



Artikelnr Klant Merk 1 Merk 2

bijv. bouw nr bijv. deur nr.

Telefoon*

Firmanaam*

Adres*

Plaats*

Datum*

e-mail

Ordernr Klant

Bestelformulier Expresslijn Alprokon
Mail naar express@alprokon.com

LET OP!! Uitsluitend te gebruiken voor Express artikelen 

Zie Expresslijn prijslijst

Sponningsparing 
onder in mm

Netto deurlengte

Artikelnr Alprokon* Lengte in mm*

Contactpersoon*

Sponningsparing 
boven in mm

standaard bijv 17 of 25 mm

www.alprokon.com / express@alprokon.com
Let op: alleen voor expresslijn bestellingen

    Draairichting:

(*) zijn verplichte velden

Ruimte voor opmerkingen:
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