Raamdorpelelementen, de kant-en-klare oplossing!

Raamdorpelelementen
Raamdorpelelementen B.V. uit Bladel
verlijmt raamdorpelstenen tot kanten-klare raamdorpelelementen op
maat voor onder uw kozijnen. Dit is
een bijzonder makkelijk product als
toepassing voor nieuwbouw-, maar
ook voor renovatieprojecten.

Assortiment
Wij verlijmen alle raamdorpelstenen
en muurafdekkers uit het assortiment
van zowel St. Joris als WienerbergerTerca.
Dit assortiment bestaat uit 24 standaard kleuren en 21 standaard modellen.
In dit assortiment zitten verschillende
lengtes van raamdorpels, inclusief
de tussenmodellen van 130, 140 en
180 mm en enkele uitvoeringen met
dunnere (25 mm) en dikkere (35 mm)
raamdorpels. De kleuren zwart en
bruin verglaasd zijn ook met een hogere klik verkrijgbaar.
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Ideaal voor zowel kleine werkjes als grote projecten!

Alleen maar voordelen!
• Slijtvaste voegen
Doordat het voegwerk uit dezelfde lijm bestaat als
waarmee de elementen verlijmd zijn, zijn de voegen
zeer slijtvast. De voeg is zelfs sterker dan de keramische steen.
• Volledig ingewassen
Ook de klik, de opstaande kant van de raamdorpelsteen, wordt tot boven toe gevuld met lijm.
• Strak en vlak
Omdat de verstekhoek aan het element is gelijmd,
wordt er een strakke en vlakke verstekhoek
gecreëerd.
• Eenvoudig te monteren
U hoeft geen metselaar te zijn om de raamdorpelelementen te kunnen monteren.
• Snel te monteren
Doordat de elementen tot 3 meter uit één stuk zijn
gemaakt, kunt u de elementen snel monteren.
• Minder afhankelijk van weersomstandigheden
De voegen zijn al ingewassen, zo kunnen de elementen zelfs bij regenachtig weer gelegd worden.
• Elke gewenste lengte te bestellen
Maak snel en makkelijk uw offerte via
www.raamdorpel.nl

Handige formulieren
Heeft u verstekken in te meten? Download dan eerst op
onze website de daarvoor bestemde invulformulieren.
Op onze internetsite kunt u schema´s vinden waarop u
in één oogopslag kunt zien welke lengte raamdorpelstenen voor uw neggemaat het beste toe te passen is.
Ook kunt u daaruit aflezen hoeveel ruimte u onder het
kozijn vrij moet houden.

Levering
Doordat de raamdorpelelementen in eigen fabriek gemaakt worden, en omdat wij beschikken over eigen vervoer, kunnen wij de levertijd kort houden.
Onze levertijd is tussen de 1 en 4 werkweken (mits de
steentjes op voorraad zijn). Doordat wij routes door heel
Nederland rijden, komen wij minimaal één keer in de 4
weken in uw regio. Hierdoor is het mogelijk 1 week voor
levering nog elementen bij te bestellen. U kunt zo verschillende losse werken makkelijk combineren en besparen op vrachtkosten.
Standaard krijgt u de elementen bij meer als 80 m¹ op
een rek aangeleverd. Tussen de 0 en de 80 m¹ leveren
wij ze in speciale kratten. Voor elke manier van vervoer
hebben we een andere maximale lengte. Bij rekken is dit
dus 300 cm en bij kratten 240 cm.
Zijn de kratten/rekken leeg? Na het afmelden, of bij een
volgende levering, worden deze weer bij u opgehaald.

Montage
Het plaatsen van raamdorpelelementen is erg simpel.
Op onze website vindt u een demofilmpje over het
plaatsen van onze raamdorpelelementen.
Wilt u de montage toch liever uitbesteden? Ook voor uw
project kunnen wij een vrijblijvende offerte maken. Wij
kunnen het complete traject voor u verzorgen, van het
slopen van de oude raamdorpels tot het plaatsen van
de nieuwe raamdorpelelementen.
Hierdoor nemen de elementen op de bouwplaats geen
opslagruimte in beslag en is de kans op schade aanzienlijk verkleind.

raamdorpel.nl

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Levertijd? 4 weken, rechtstreeks van fabrikant!

Ventiklik
Met de Ventiklik wordt het nog makkelijker om uw raamdorpelelementen te plaatsen én het voorkomt houtroten lakschade aan uw houten kozijn.
Of u nu met losse steentjes of met elementen werkt,
in veel gevallen wordt de raamdorpelsteen nog steeds
tegen de onderdorpel van een houten kozijn gemetseld. De vochtophoping die hierdoor ontstaat, kan
houtrotschade veroorzaken.
Met de Ventiklik is veel schade te voorkomen. Deze
wordt bij de fabricage van het kozijn al bevestigd aan de
houten onderdorpel.
De Ventiklik zorgt ervoor dat de metselaar de raamdorpels niet meer vóór in de sponning kan trekken, maar
gedwongen wordt om een vrije ruimte te houden voor
de ventilatie van het kozijn.
Kijk voor meer informatie op www.ventiklik.nl

facebook.com/raamdorpelelementenbv
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