DIN-links / DIN-rechts
Een juiste benadering van een links of rechts draaipunt is van belang wanneer men een product uit onze catalogus wil bestellen. Deze informatie staat beschreven in onderstaande tekening.
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KLEURCODERINGEN EN ALGEMENE INFORMATIE

Glassoort / glasopbouw
In onze catalogus gaan wij uit van standaard gehard of gelaagd-gehard glas tenzij expliciet anders beschreven.

In onze catalogus maken wij gebruik van diversen kleurcoderingen om de oppervlakten van het basismateriaal aan te geven.
De kleurcoderingen zijn opgesplitst in drie categorieën.

Maatvoering
Producttechnische als wel toleranties in maatvoering onder voorbehoud. Lichte afwijkingen ten aanzien van de in onze
catalogus afgebeelde producten, zijn mogelijk. Reclames hierover worden dan ook afgewezen. Drukfouten voorbehouden.
Market aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij geen gerelateerde wetgeving. Indien wel het geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de netto gerelateerde waarde van de geleverde goederen.
Gelieve rekening te houden met de in een gebied / land aangegeven en geldende normen. Onze algemene voorwaarden zijn
van toepassing, zie www.market.nl

DORMA-Glas
100
aluminium, onbehandeld
101
aluminium, EV1
107
aluminium, RVS-look
113
aluminium, RVS-look
114
aluminium, EV1 deco
122
aluminium, glans verchroomd
150
aluminium, EV1
157
aluminium, RVS-look
199
aluminium, klantgericht geanodiseerd
299
klantgericht op RAL kleur
399
klantgericht op RAL kleur
700
RVS geborsteld
701
RVS gepolijst
750
RVS geborsteld
751
RVS gepolijst
999
diversen
MZ
mat zwart
KL-MEGLA
31/GV glans verchroomd
46/MV mat verchroomd
55/VAM RVS-look

STREMLER
30
glans verchroomd
31
mat verchroomd
35
RVS-look
Q-railing
16
mat verchroomd
17
verchroomd
19
RVS-look
31
zwart Ral 9005
32
wit Ral 9016
36
aluminium wit Ral 9006

Onderhoud
Alle artikelen in onze catalogus zijn door gebruik, aan slijtage onderhevig. Market informeert u graag over de onderhoudsvoorschriften van de materialen. Tevens zijn bij Market diverse onderhoudsmiddelen verkrijgbaar.
Showroom / contact
Wij beschikken over een showroom waarin wij u als klant te allen tijde van harte welkom heten om ideeën op te doen. In
onze catalogus proberen wij u zo compleet mogelijk te informeren, maar wij kunnen ons voorstellen dat u toch nog vragen
heeft. Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Ons verkoopteam staat voor u klaar en zoekt graag samen met u
naar de juiste oplossing.
Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Market.
Copyright © Market 2019

Willach
110
aluminium, EV1
120
aluminium RVS-look
WSS
177

aluminium, RVS-look

