Bestilling
Opmåling

Tilpasning

Montering

E: info@debel.dk | F: 4698 2149

UDFYLDES OG MAILES / FAXES TIL DEBEL
Kundens navn:

_______________________________________

Ønsket afhentningsdato:

__________________________

Kundens adr.:

_______________________________________

Ekspedient:		 __________________________

Post nr. / by:

_______________________________________

Rekv. nr.:			__________________________

Tlf. / Mail:

_______________________________________

Ordredato:		 ________________________

Underskrift:

_______________________________________

Butiksstempel / underskrift:

__________________________

Persienner, Plissé-, Rulle- og Foldegardiner
Antal

Varenr.: (DEBEL, TUN eller EAN)

Færdig bredde
Tilpasses kun i bredden kr. 299,-

Lamelgardiner - NB. Max. højde 235 cm
Antal

Varenr.: (DEBEL, TUN eller EAN)

Færdig bredde

Færdig højde inkl. skinne husk frihøjde til gulv (3 cm)!

Tilpasses i bredden kr. 299,- pr. stk.
Tilpasses i højden kr. 299,- pr. stk.
Ean-kode: 5710528618582

Tilpasses både i bredden og højden
kr. 598,- pr. stk.
Ean-kode: 5710528622763

Gardinbus
Antal

Pris
Gardinbus (pr. adresse) inkl. opmåling - Ean-kode: 5710528639594

Kr. 995

Montering

1

Montering af plissé-, rulle-, foldegardiner og persienner pr. stk. - Ean-kode: 5710528005023

Kr. 250

Montering af lamel pr. stk. - Ean-kode: 5710528005030

Kr. 250

Opstart montering inkl. levering (pr. adresse) - Ean-kode: 5710528005016

Kr. 995

1. Udfyld bestillingsseddel og aflever den til personalet. Har du bestilt opmåling, kontaktes du senest 48 timer efter bestillingen direkte af gardinmanden.
2. HUSK ved opmåling gælder følgende: Gardinet skal afkortes med min. 1 cm. Ved rullegardiner er færdigmål = mål inkl. beslag.
3. Du kontaktes, når gardinet er færdigproduceret - senest 10 arbejdsdage fra ordreafgivelse.
NB. De angivne mål og informationer er alene kundens ansvar. Nuværende gardiner skal være afmonteret inden besøg af gardinmanden. Produkterne tilpasses specielt til kunden og tages ikke retur.
Ved tilpasning af lamelskinne fjernes overskydende lamelvogne, hvorfor afstand fra sidste lamelvogn til ende af skinne kan variere. Tilpasningen kan have en tolerance på +/- 2mm.
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Rullegardiner
Kan tilpasses i:
Bredde

HVORFORBRUGE VORES

Tilpasses i bredde:
Med min. 1 cm

SERVICE KONCEPT?

Færdigmål: Stramt mål ÷ 0,5

Professionelle gardinmontører

Lamelgardiner

Professionel tilpasning

Kan tilpasses i:
Bredde
Højde

Tilpasses i bredde:
Med min. 1 cm

Professionel opmåling - vi tager ansvaret, hvis
gardinet ikke passer

Tilpasses i højde:
Med min. 15 cm*

Fleksibelt montagetidspunkt, der passer dig

* Gælder kun for bestilling af tilpasning, da vi syr et ombuk.
Tilpasser du selv, er færdighøjden 250 cm.
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Montøren har dine gardiner med, så du undgår
at hente dem i butikken

Plisségardiner
Kan afkortes i:
Bredde

Tilpasses i bredde:
Med min. 1 cm
		
Færdigmål:
Stramt mål ÷ 1 cm
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Med DEBEL Service Koncept dækker vi 95% af
alle vinduesmål

Max. i hver side:
- Ventura, Honey (8 cm)
- London, Oslo (8 cm)
- Touch (5 cm)
- Touch Split:

(60 + 90/210 = 0 cm; 80 = 2,5 cm; Øvrige str.= 5 cm)

		

- Flex (8 cm)

Persienner

Kan tilpasses i:
Bredde
Max. i hver side:
- 6 cm

Færdigmål: Stramt mål ÷ 1 cm

Foldegardiner
Kan tilpasses i:
Bredde

Tilpasses i bredde:
Med min. 1 cm

Max. i hver side:
- 5 cm

Færdigmål: Stramt mål ÷ 1 cm
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Tilpasses i bredde:
Med min. 1 cm

Bronzevej 8
DK-8940 Randers SV
Tel.: 8644 7700
Fax. 4698 2149
info@debel.dk
debel.dk
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