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Productinfo

Deurgreep

Met deze deurgreep opent u de glazen schuifdeuren gemakkelijker.

Producttoepassingen

Passend voor onze glazen schuifdeuren.

Bijzonderheid

U kunt één deurgreep voor elke sliding door bestellen of een meenemer voor alle andere deuren zodat u alle
andere deuren kunt schuifen door aan de eerste deur te trekken.

Inhoud

2 x deurgrepen (voor biede kanten)
2 x dubbelzijdig plakband

 Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc. Pagina 2/4 Product data sheet van 03.11.2022 om 11:41:18 



Tel NL: 085 888 320 0

Tel BE: 078 481 270

E-Mail: info@hmg-benelux-shop.com

Web: www.hmg-benelux-shop.com

Tech. Details
Staat Nieuw

Type Deurgreep

Materiaal Aluminium

Toepassing Openen sliding doors

Bevestiging Inclusief

Montage Om te plakken

Passend voor Sliding Doors

Vorm Rechthoekig

Merk Sunrooms
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Montage

Deurgreep | Rechthoekig | Om te plakken

Deze deurgreep voor de sliding doors kunnen eenvoudig aan de voorkant van de glazen ruiten worden geplakt. 

Hoeveel deurgrepen heeft men nodig?

Dit hangt af van uw smaak. Er zijn verschillende variaties:

 - Eén deurgreep per ruit
- Eén deurgreep in combinatie met een meenemer die de volgende ruit "meeneemt" door de eerste ruit te
verschuiven. 

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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