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Doorsnede Achterdeur naar buiten draaiend:                                               Aluminium deurdrempel naar buiten draaiend: 

 

 
Doorsnede Achterdeur naar binnen draaiend:                                         Aluminium deurdrempel naar binnen draaiend: 
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Schüco vlak (7 cm, 5 kamer) profiel CT-70 Classic:  met glas: hr ++, 4-16 argon-4,         

     
Aanbiedingen prijslijst Deurkozijnen Schüco Corona CT 70 Classic vlak profiel 
Hieronder  kunt u een bestel prijslijst deurkozijnen van het vlakke profiel Schüco CT70 Classic vinden.   

 

        
De Schüco Corona CT 70 raamsystemen leiden de PVC ramen tot een ongeëvenaard hoger niveau. Dit systeem wordt 
gekenmerkt enerzijds door zijn uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en anderzijds door zijn uitzonderlijke 
afdichtingen. Eigenschappen en voordelen• Inbouwdiepte van 70 mm • Smalle aanzichtbreedte van slechts 120 mm• 5 
kamer profielsysteem met optimale isolatiewaarden• Dubbele EPDM-dichting• Vleugelprofielen verkrijgbaar in de stijlen 
Classic, Rondo, Cava • Glasdiktes tot 40 mm bij Classic en Rondo, en 52 mm bij Cava • Breed kleurenpalet • Compatibel met 
alle gebruikelijke beslagsystemen • Grote keuze aan toebehoren • In combinatie met de profielcombinatie en beglazing zijn 
met standaard beglazing Ug =1,1 W/(m²K)Uw-waarde van 1,3 W/(m²K) mogelijk 
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het strakke moderne,  zeer goed isolerende profiel van Schüco. 

  
Vlak profiel: Schüco Corona CT 70 AS (classic)  (5-kamer),  
 Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd/  
Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf 
Geleverd met glas hr++ U=1,0  4/16/4 
 (zonder of met aanslag voor montage) 

 
Hieronder  kunt u een bestel prijslijst deurkozijnen van het vlakke profiel Schüco CT70 Classic vinden.   
Zo kunt u heel makkelijk uw prijs bepalen : (ps alle maatvoeringen zijn ter prijsbepaling, ieder kozijn wordt tot op de mm 
nauwkeurig op de door u gewenste maat gefabriceerd!) 

-
Prijsaanduiding in het zwart,  
Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd:  
alle prijzen zijn inclusief BTW 
 
-Prijsaanduiding in het groen, 
Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd 
Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf 
alle prijzen zijn inclusief BTW 
 

 
Eventuele meerprijzen: 
meerprijs met aanslag voor montage 9051,: meerprijs wit € 8 p/m aanslag 9051) (enkele deur=€40,-/dubbele deur €50,-(wit) 

meerprijs met aanslag voor montage 9051,: meerprijs wit € 10 p/m aanslag 9051) (enkele deur=€50,-/dubbele deur €60,-(houtnerf)  

 (Op deze meerprijzen geen korting!)

  
 

Nu tijdelijk extra lage aanbiedingen! 
Zie de aanbiedingen met extra 
kortingen hieronder: 

 
: 
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Balkondeuren enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.,         
Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen   

-rabbat 8275    
-Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend)

 

     
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
-Naar binnen draaiend en kiepend:  (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0) 
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw 410,-  
Met borstwering                                          incl. btw 550,-   
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                     incl. btw 490,-  
Met borstwering                                          incl. btw 670,-  
-Naar buiten draaiend : 
Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw 490,- 
Met borstwering                                          incl. btw 620,-  
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                     incl. btw 620,- 
Met borstwering                                          incl. btw 800,- 

  
Balkondeuren geld voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering : 

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging 

met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel 

vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.  

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig.  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU 

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK   

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het 

vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het 

raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel 

afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe 

comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. 

Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg 
Winkhaus:http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf    
Meerprijzen 

optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam – 
Optie:-Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf  incl. btw € 120,- per meter kozijn.  

Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam    

     

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf
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Balkondeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. 

Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend (stulp)/ of 1x naar binnen draaiend en kiepend met 1 x draai (stulp) 

Uitvoering: BALKONDEUR (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen zilver of wit of ral 9001    -rabbat 8275   

     
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar binnen draaiend en kiepend:  (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0) 
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw   790,-  
Met borstwering                                          incl. btw  1090,-   
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                     incl. btw   990,-  
Met borstwering                                          incl. btw 1290,-  ,-  
 
Naar buiten draaiend : 
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw    890,- 
Met borstwering                                          incl. btw   1190,-  
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                     incl. btw 1090,- 
Met borstwering                                          incl. btw 1490,- 

 
Balkondeuren geld voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering : 

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging 

met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel 

vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.  

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig.  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU 

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK   

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het 

vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het 

raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel 

afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe 

comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. 

Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0  werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg 
Winkhaus:http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf    
Meerprijzen 
optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam – 
Optie:-Luchtrooster fitstream: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf  incl. btw € 120,- per meter kozijn.  
Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam     

   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf
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Achterdeuren Enkel:  breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm. 

Uitvoering: Achterdeur (naar buiten/ binnen draaiend)  

-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  met cilinder  

Uitvoering: Achterdeur (naar binnen draaiend) 3 puntslot /Sluithaken/M-2  

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001 
-barrièrevrije aluminium drempel    

 

  

loopdeurloopdeurloopdeurloopdeur loopdeurloopdeur loopdeurloopdeur

 
Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
-Naar buiten/binnen draaiend: 
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw 860,- 
Met borstwering                                          incl. btw 990,-   
 
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  
zonder borstwering                                     incl. btw  990,- 
Met borstwering                                          incl. btw 1190,-
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Achterdeuren dubbel: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm. 

Uitvoering: Achterdeur (naar buiten/ binnen draaiend)  

-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  met cilinder  

Uitvoering: Achterdeur (naar binnen draaiend) 3 puntslot /Sluithaken/M-2  

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001 
-barrièrevrije aluminium drempel    

 

   

 
breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm. 

Nu, tijdelijke aanbiedingen! 

Naar buiten/binnen draaiend: 

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 
zonder borstwering                                     incl. btw 1490,- 

Met borstwering                                          incl. btw 1690,-  

 

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf  

zonder borstwering                                     incl. btw 1590,-  

Met borstwering                                          incl. btw 1990,- 
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Schuifsysteem Schuifkiep : Schüco CT 70: Systeem naar binnen schuivend en kiepend PASK  

(-met dwangsturing duoPort SK 160 Z)   
Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300 
- hendel  binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder  slot buiten greep

 
info:PDF Schuifkiep PASK Winkhaus beslag schuifkiep: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf 
info: Youtube Schuifkiep: https://www.youtube.com/watch?v=_96PGTLo3B8 /  

                                                               https://www.youtube.com/watch?v=O0yPXEt3GJA     

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I 

 

3000

2300

3000

2300

 

-1 x vast – 1x Schuifkiep - Standaard Schüco hendel  binnen (zonder  slot in de hendel zelf  ) zilver of wit of ral 9001, buiten greep 

Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar binnen schuivend  
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 

2000 x 2300 Incl btw €  1360 

3000 x 2300 Incl btw €  1650 

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf 

2000 x 2300 Incl btw  € 1460 

3000 x 2300 Incl btw  € 1750

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_96PGTLo3B8
https://www.youtube.com/watch?v=O0yPXEt3GJA
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
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Schuifsysteem DuoPortPAS : Schüco CT 70: Systeem naar binnen schuivend PAS  

Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300  
- hendel  binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder  slot buiten greep

 
info:PDF Winkhaus beslag Duoport  PAS  http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas  
info: Youtube DuoPortPAS  :https://www.youtube.com/watch?v=O6Q0C1eVaGY  
info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  
info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I 

 
info: Het heeft de mogelijkheid van een parallelle ventilatiestand vergelijkbaar met het  
Draaikiep Winkhaus activPilot + Comfort PADK  + RC 2 info: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0   
Met Winkhaus duoPortPAS beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen schuifbaar, maar tevens met een smalle, 
rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar.  Verse lucht? Zo veilig als wat! duoPortPAS biedt zelfs in de parallelstand een 
verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. 

          

2000

2300

 3000

2300

  
-1 x vast – 1x Schuif met parallelstand  - Standaard Schüco hendel  binnen (zonder  slot in de hendel zelf  ) zilver of wit of ral 9001, greep 
buiten 
 

Nu, tijdelijke aanbiedingen! 
Naar binnen schuivend  
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd) 

2000 x 2300 Incl btw €  1360 
3000 x 2300 Incl btw €  1650 
Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf 
2000 x 2300 Incl btw  € 1460 
3000 x 2300 Incl btw  € 1750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas
https://www.youtube.com/watch?v=O6Q0C1eVaGY
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKJdE0
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- Hefschuif Schüco CT-70 HS EASYSLIDE:  profiel dikte 16,7 cm:  
VOORDELEN Mogelijkheid tot: barrière-vrije drempel (rolstoelgebruik)en grotere constructies dan 3000 x 2300

 

  

 
info:PDF Easyslide HS CT 70  https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf  

info: Youtube Easyslide HS CT 70: https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U  
info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui  
info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I 
Met glas U=1.1, hr ++, 4-16 argon-4 of grotere maten U=1.1, hr ++, 6-16 argon-6 
hendel  binnen (zonder slot), buiten greep buiten/ -RC0 beslag 

   
Nu, tijdelijke aanbiedingen! Schuivend 

2000 x 2300 Incl btw €  2530  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2000 x 2300 Incl btw €  2700  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

2400 x 2300 Incl btw €  2700  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2400 x 2300 Incl btw €  2880  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

2800 x 2300 Incl btw €  2840  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
2800 x 2300 Incl btw €  3070  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

3200 x 2300 Incl btw € 3070   glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
3200 x 2300 Incl btw € 3250  glas HR++ 4/16/4 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

3700 x 2300 Incl btw € 3510  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
3700 x 2400 Incl btw € 3720  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

4300 x 2300 Incl btw € 3820  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
4300 x 2300 Incl btw € 4040  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf 

4800 x 2300 Incl btw € 4080  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
5300 x 2300 Incl btw € 4560  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    
4300 x 2300 Incl btw € 4730  glas HR++ 6/16/6 kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd    

 (- Eventueel RC2 beslag meerprijs, € 230,-) 

   

 
 

https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U
http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui
http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#I
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Kleuren Schüco kunststof: = folie/houtnerf prijzen
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                                                                                                              13 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik deze link hieronder voor: 
Montagemethodes.pdf  
Of kopieer en plak deze url hieronder in uw browser: 
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-
%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf 

INFO MONTAGE HIERONDER:  

http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf
http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf
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Met aanslag voor montage:   

 
                                                                                                                                                                                    
Aanslag voor montage: Aangegeven maten in deze offerte zijn de buitenmaat v/h kozijn (=rode lijn), (binnenmaat totale 
kozijn is dus = 2x 2cm aanslag kleiner) Indien geleverd met aanslag!!!!   
(ps. Deze buitenmaat geld ook voor de deuren met aluminium drempel)  
Aan de onderkant zit geen aanslag dus is de binnenmaat in deze gevallen (verticaal) slechts 1x 2cm kleiner!) 
ALU DREMPEL: 
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Zonder aanslag voor montage:   

 
                                                     

 
 

 

 
 


