Het Weeltje.
Authentieke hangroldeuren of
schuifdeuren op hangrollen
Wij maken ze voor u op maat of u koopt alleen het hang– en sluitwerk
Hangrollen en rails Alle metaal prijzen zijn onder voorbehoud i.v.m onstabiele prijzen
zijn er in 2 uitvoeringen/opties.
1. Ambachtelijk vervaardigd van blank metaal lengte 2 meter
2. Ambachtelijk vervaardigd van blank metaal en authentiek gezwart.
n.b. Rails kan op elke gewenste lengte worden gemaakt.

Verschillend deurenhout :
A.
B.
C.
D.

Vers gezaagde ruwe rustieke eiken boomstamplanken
Oude eiken wagonplanken (zware deuren)
Ruw donker of lichte eiken wagonplanken (zware deuren)
Oude grenen Z profiel wagonplanken

Eventueel vloergeleiding systeem en achterzijde deurgreep
Bij elke deur met hangrol-systeem worden 2 metalen vloer pennen geleverd om in een vloer aan te
brengen geleide sleuf of rails (wordt niet bijgeleverd) te kunnen lopen. Deur kan worden voorzien
van blind of open gat voor openschuiven aan de achterzijde. Een metalen handgreep wordt
bijgeleverd en is in de prijs inbegrepen.
Voorbeeld prijzen complete deur ca 85 x 250 cm (maten kunnen worden aangepast)
1)
2)
3)
4)

Eiken boomstamplanken (A) zonder hangrol/rails systeem
Eiken boomstamplanken (A) met hangrol/rails systeem optie 1
Oude grenen Z wagonplanken (D) met hangrol/rails systeem optie 1
Ruw eiken wagonplanken (C) met hangrol/rails systeem optie 1
5) Oude eiken wagonplanken (B) met hangrol/rails systeem optie 2

– Euro 280,00
– Euro 499,00
– Euro 625,00
– Euro 775,00
– Euro 950.00

Alle prijzen zijn geleverd ex Noordhoek ongelakt en 1 x grof geschuurd/geborsteld.
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Bezorgen mogelijk op basis
van Google Maps uw postcode
en onze postcode. Tarief Euro
1,30 per km . U betaalt alleen
de kilometers voor enkele reis.

Losse verkoop hangrollen, rails en deurgreep
Normaal

•

Rails onbehandeld metaal (niet gezwart) met eindstoppen
en gaten Euro 125.00

•

Langere rails mogelijk

•

Of rails met wandplaten voor zware deuren en/of zwakke muren 2m1
Euro 160.00

•

Ambachtelijke beugels voor hangrollen van onbehandeld metaal (niet gezwart) Euro 55.00
per stuk

•

Losse kunststofrollen voor montage in ambachtelijke beugel (75 kilo per wiel
draagvermogen) asgat en raildikte 8 mm Hoogte wiel 75 mm Euro 40.00 per stuk

•

Handgreep Euro 30.00 per stuk

•

Bodemrails pennen Euro 6.00 per stuk

Voor gewicht niet alleen het gewicht van de deur meerekenen, maar ook overwegen of bijvoorbeeld
de mogelijkheid bestaat dat er kinderen op gaan staan o.i.d.

Oude
podiumplanken

Ons DHZ doe het zelf pakket bestaat uit;
•

2 meter rails (onbehandeld blank metaal)

•

2 ambachtelijke beugels voor hangrollen (onbehandeld blank metaal) met 6 draadbouten

•

2 Rollen (belastbaar tot 75 kg per wiel) met 2 slotbouten en ring

•

1 handgreep (onbehandeld blank metaal) met 2 draadbouten

•

2 bodemrailspennen gegalvaniseerd.
Normaal totaal Euro 299.35 – U betaald Euro 250,00 afhalen in Noordhoek

•

Metaal is niet met traditionele methode gezwart. (Mogelijk tegen meerprijs van Euro 42.50)

Verzenden van het DHZ pakket is mogelijk via UPS – Tarieven op aanvraag op basis van uw postcode.
Gemiddeld is het tarief ca Euro 45,00 binnen NL, dit ivm lengte pakket 205 cm.

Eiken gezaagd uit 100 jaar
oude gebinten

Indien er nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u ons altijd bellen of mailen
Hartelijke Groeten,
Het Weeltje
Ronald Molendijk
Prijzen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en op basis van meest recente
inkoopprijzen
Hout is natuurlijk materiaal en kan tijdens drogen/nat worden krimpen of uitzetten en mogelijk
vervormen/scheuren. Wij proberen altijd e.a. op basis van onze lange ervaring zoveel
mogelijk te voorkomen, maar uiteindelijk is de natuur de baas.
Internet
Website http://www.hetweeltje.nl
Facebook http://facebook.com/hetweeltjehout
Pinterest http://www.pinterest.com/ronaldmolendijk/boards/
Log http://twitter.com/ronaldmolendijk
Het Weeltje
Houthandel Zagerij en Maatwerk
Weeldijk 9 4759CD Noordhoek Tel. 0168-404366 Mobiel 06-36432183
KVK 54152828

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend
Op al onze leveringen, diensten en offerte's zijn onze Algemene en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van
een aanbieding of het doen van een bestelling betekent dat u deze Voorwaarden accepteert. Zowel onze Algemene als
Leveringsvoorwaarden kunt u op downloaden op;
http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf
http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf

