Siedle Steel

Tilbudsservice
Kopier, udfyld og send til
Siedle!

Afsender

Tlf.
(DK) +45 7022 0002
(NO) +47 6711 0607
Fax:
(DK) +45 3649 6349
(NO) +47 6711 0225

Kontaktperson

Firma

Adresse
Postnr., by
Telefon

(DK) info@siedle.dk
(NO) info@siedle.no

Telefax
E-mail

Send venligst udformningsforslag samt et tilbud (Siedles
priser er ekskl. moms og uden
forbindende).

1. Funktioner
Opkaldstryk
(brug formularen til højre til
teksten)
__stk., massiv, uden synlig
fastgørelse
__stk., massiv, med synlig
fastgørelse
__stk., belyst, med synlig
fastgørelse
Lampetrykknap, belyst,
uden synlig fastgørelse
Store trykknapper
(massiv, uden synlig fastgørelse)
98 x 42 mm
98 x 98 mm
Moduler
Opkaldsdisplay
Statusindikering
Bevægelsesdetektor
Kodelåsmodul
Electronic-Key-læser (berøringsfri kortlæser)
Nøgleafbryder
Kortlæser (ikke Frembygningssystem)
LED-spot
LED-fladelampe
LED-lysmodul
Belyst infoskilt
(skriftservice se højre side)
Udskifteligt infofelt
(skriftservice se højre side)
Husnummer
(skriftservice se højre side)
Videokamera
Kamera 80
Kamera 130
Kamera 180
Planforsænket farvekamera

176

Sted, dato
Byggeprojekt

Postkasse
Indbygningspostkasser med
tømning fra bagsiden
__stk., 280 x 140 mm
__stk., 280 x 280 mm
__stk., 280 x 420 mm
__stk., 420 x 140 mm
__stk., 420 x 280 mm
__stk., 420 x 420 mm
Tømningsiden Ædelstål
__stk., Postkasser med fronttømning 390 x 407 x 185 mm
Elektrisk åbning
postkasser med tømning
fra bagsiden (til indbygning
i dørparti og Fritstående)
__stk., 446 x 462 x 136 mm
__stk., 446 x 462 x 182 mm
__stk., 446 x 882 x 136 mm
__stk., 446 x 882 x 182 mm
Elektrisk åbning
Tilbehør
Postmelder
Tyverisikring
2. Materialer/overflader
front
Ædelstål natur, børstet
Ædelstål, i messinglook
højglans
Ædelstål i kromlook højglans
Ædelstål lakeret,
RAL _______
Jernglimmer _______
Aluminium, mat eloxeret
Sølvfarvet EV1
Bruneret messing

Baggrundsfarve montageflade/standersystem
Mørkegrå-glimmer
(DB 703)
Ædelstål natur, børstet (kun
ved indbygning i dørsideparti)
Sølvfarve (ved aluminium)
Lakeret
RAL _______
Jernglimmer _______
3. Skriftservice
(se højre side)
4. Montagetype
Indmuring
Planforsænket montage
Frembygning
Fritstående
bestykket i begge sider
med tilbehør-nedstøbningsbeslag
Indbygning i dørsideparti
Kabelindføring, kun ved
indbygning i dørsideparti, (set
forfra)
Venstre
Højre
begge sider
5. System
Samtalesystem
1+n-teknik
In-Home-bus
Access
6. Udvendige mål
Jeg har særlige ønsker til
frontplademålene (b x h) i
mm: _______

Udvendige mål ved indbygning i dørsideparti
Udvendige mål på montagefladen (b x h) i mm:
_______
Fri spændvidde af udsnittet
i dørsidepartiet (b x h) i
mm: _______
Særlige ønsker/
kommentarer

