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Item Vragenlijst

1 Zijn de ramen en deuren voorzien van een inbraakwerend beslag?
2 Wil ik verborgen raamscharnierende ipv de klassieke ramen met zichtbare scharnieren?
3 Welk type krukken staan op de ramen en deuren (materiaal, kleur, afsluitbaarheid)?
4 Beantwoorden de profielen aan een technische goedkeuring (ATG, BUtgb)?
5 Welke reeksen profielen zijn beschikbaar in het materiaal dat ik kies?
6 Welk systemen worden aangeboden (Kommerling, Deceuninck, Reynaers… )?
7 Verkies ik een verborgen ontwatering boven de klassieke afwatering met waterkapjes?
8 Welke garantie krijg ik op de verschillende onderdelen, profielen, beslag, glas, kleurvastheid ….?
9 Houten ramen: Hoeveel kleurlagen worden geplaatst, moet ik de finale afwerklaag zelf zetten?

10 Zijn de ramen binnen en buiten in dezelfde kleur of wil ik binnen een neutrale kleur?
11 Kies ik bij aluminium voor matte ralkleur of structuurlak?
12 Welk openingssystemen (draai, draaikip, kipdraai, stolp....) kies je voor je ramen?
13 Zijn de tekeningen in binnen- of buitenaanzicht getekend?
14 Heb ik speciale wensen voor uitlijnen van ramen of tussenstijlen tov elkaar?
15 Zijn de schuifdeuren van het type Hefschuif of Schuif?
16 Voordeurpaneel: Verkies ik een vleugeloverdekkend panaal boven het basis inbouwpaneel?
17 Welke U-waarde, zonnewering en lichtfactor heeft de beglazing?
18 Kies je voor dubbel glas of driedubbel glas, welk is de max. spouwdikte?
19 Woon ik in een gebied waar verbeterde akoestische eigenschappen nodig zijn?
20 Ga ik voor de verbeterde afstandshouder in mijn glas die mijn Uw waarde verbeterd (kleur)?
21 Wens ik kleinhouten of kruisverdelingen in de ramen, in de spouw of opgekleefd?
22 Hoe zijn de deuren onderaan afgewerkt tov de vloer?
23 Wordt de veiligheidsnorm voor glas gehandhaafd?
24 Welke type (pvc of alu) en kleur lamellen hebben de rolluiken?
25 Welk type zonwering wordt geplaatst, hoe wordt dit geplaatst en afgewerkt?
26 Hoe worden de rolluiken, zonwering en poort bediend (manueel, elektrich, afstandsbediening)?
27 Is de voordeur voorzien van een siertrekker of brievenbus, en op welke hoogte staan deze?
28 Wil ik dat de verschillende deuren met dezelfde sleutel kunnen bediend worden?
29 Hoe met ventilatie? Moet ik verluchtingen plaatsen op mijn glas of op mijn raam?
30 Wens ik vliegenramen, een vliegendeur of een vliegenschuifdeur?
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