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Aanvraagformulier informatie Interieur Jacht-en Scheepsbeslag
Beste klant,
om u snel en op correcte wijze te kunnen helpen specifiek beslag te zoeken hebben wij de juiste
gegevens nodig.
Om fouten te voorkomen en misverstanden zo veel mogelijk uit te sluiten verzoeken wij u bijgaande
lijst zo volledig mogelijk in te vullen en eventueel scherpe, bruikbare en gedetailleerde foto’s,
tekeningen etc. mee te sturen of mailen.

Voor elke verschillende uitvoering, draairichting, kleur etc. 1 set bladen sturen s.v.p.
Meerdere exact gelijke artikelen mogen op 1 set.
U kunt onderstaande mail zo volledig mogelijk ingevuld retour zenden aan uw contactpersoon bij
Kroon BV of naar Sales@kroon.nl

Heeft u vragen bij het invullen? Bel dan uw contactpersoon bij Kroon-Hoogezand of bel
met afdeling scheeps- en Jachtbouw.
0598-858585
Mailen mag uiteraard ook!

Datum *

: ______________________________________________

Werf *

: ______________________________________________

Naam *

: ______________________________________________

Functie *

: ______________________________________________

Mailadres *

: ______________________________________________

Telefoonnummer (of GSM)* : ______________________________________________
Betreft project *

: _______________________Project nr.:______________

Bouwjaar (Indien bekend)

: ______________________________________________

Oorspronkelijke werf / Bnr : ______________________________________________
Wij zoeken naar*
_
Aantal stuks *

: ______________________________________________

Materiaal *

: ______________________________________________

: __________________________________________________
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Wat heeft Kroon nodig aan gegevens?

Scharnieren en Paumelles:









Opengeslagen maat (breedte en hoogte in mm)
Blad dikte in mm
Knoop dikte in mm
Materiaal
Finish (afwerking)
Opmerking: __________________________
Aantal
___________________ Stuk(s)
Bij PAUMELLES de draairichting vlgs. DIN

__________mm x _________mm
________________________mm
________________________mm
________________________
________________________
________________________
Paumelles / Scharnieren (keuze)
Din Links / DIN Rechts (keuze)

voorbeeld hart op hart maat
Deurbeslag, krukstellen, stiften en verloopbusjes:










Deurschilden
lengte x breedte _____ x ____mm
Blind (loopslot), klavier (SL), profiel cilinder (PC) of WC uitvoering ? ___________
Hart op hart maat (bij SL, PC en WC)
(H)_________mm
Materiaal
___________
Afwerking
___________
Slotbout gaten? H.o.h. maat
___________mm
H
Aantal
_________Stuk(s)
Merk en type (indien bekend)
___________
D = Doornmaat / H = Hart op Hart maat










D

Rozetten (diameter)
Vorm (rond of rechthoekig)?
Montage verdekt of met schroeven?
Uitvoering (voor deurkruk, PC, SL of WC-garnituur)?
Materiaal
Afwerking
Aantal
Merk en type (indien bekend)

____________mm
____________
____________
____________
____________
___________
_________Stuk(s)
____________
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Krukstellen
Lengte
Dikte / diameter
Hals diameter (waar deze in schild of rozet gaat)
Uitsteek (hoeveel steekt kruk uit de deur?)
Los krukstel of incl. rozetten?
Met extra in rozet geplaatste hulpveer? (indien leverbaar)
Merk
Type (indien bekend)
Materiaal
Afwerking (finish)
Stift maat (vierkant)
Aantal

___________mm
___________mm
___________mm
___________mm
___________
Ja / nee
___________
___________
___________
___________
____ x _____mm
________Stuk(s)

OPMERKING 1:
BIJ KRUKKEN EN WC GARNITUREN GRAAG VOORAF VERGELIJKEN OF DE STIFT DIAMETER VAN WC GARNITUUR
EN/OF KRUKSTEL MET HET SLOT OVEREENKOMEN!

Indien dat niet het geval is verloopstiften of verloopbusjes mee bestellen!
OPMERKING 2:
INDIEN GEEN MERK OF TYPE BEKEND S.V.P. DUIDELIJKE FOTO’s MET DETAILS MEEZENDEN S.V.P.!

Meubelslotjes
 Soort slotje ? (drukknopsluiting, draaisluiting, treksluiting etc.) _____________
 Doornmaat (zie tekening!)
(D) __________mm
 Afmeting slotkastje
______ x _____mm
 Materiaal
_____________
 Kleur / afwerking
_____________
 Merk / type / model (indien bekend)
_____________
 Afneembare knop ?
_____________
 Losse ring ?
_____________
 Vorm knop en ring (indien los meegeleverd)
_____________
 Kleur knop en / of ring (afwerking)
_____________
 Bevestiging knop (schroefdraad M4, M5 etc.)
Draad = M ____
 Diameter knop en ring
Knop: _______mm
Ring: ________mm
 Overige bijzonderheden
__________________________________________
 Bij voorkeur foto’s en maten meezenden s.v.p.!
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OVERIG JACHT- en SCHEEPS INTERIEURBESLAG:
Voor vrijwel alle jacht en scheepsbeslag geld dat er in de loop de jaren heel veel diverse soorten zijn gemaakt
en toegepast op verschillende jachten.
Er zijn uiteraard veel goederen niet meer leverbaar, maar de markt van de jacht- en scheepsbouw is ook vaak
nog erg traditioneel wat betekent dat productontwerpen relatief lang mee gaan.
Hoe uitgebreider uw gegevens hoe groter de kans dat we het gezochte artikel voor u kunnen vinden!
Mocht dat écht niet lukken dan kunnen we aan de hand van uw gegevens zoeken naar eventuele alternatieven
die met een kleine aanpassing op uw andere beslag en sloten passen en vaak zelfs 1 op 1 kunnen werden
omgezet.

Indien een alternatief écht geen optie is resten er nog 2 andere mogelijkheden.
1.
2.

Het bestaande product laten opknappen (maar dan moet de kwaliteit verder nog wel goed genoeg
zijn) door het opnieuw te verchromen, vernikkelen of vergulden.
Custom-made laten maken van het gevraagde artikel. Dit is soms mogelijk maar kost uiteraard veel
meer tijd en geld. Het mooist is het in zo’n geval als wij hiervoor een bestaand monster mogen
gebruiken. Dat geeft de minste kans op afwerkings- verschillen. Produceren vanaf tekening kán ook
maar wordt afgeraden. Bij het namaken van vroegere artikelen is het nooit helemaal mogelijk dezelfde
uitstraling te krijgen als de oude artikelen (door gebruik) gekregen hebben. We streven hierbij wel
naar de hoogst haalbare perfectie. Mocht u hier interesse voor hebben stuur dan eerst wat goede
foto’s van diverse kanten, alle maten en laat ons weten om hoeveel stuks het gaat. Wij kunnen dan
bepalen of het mogelijk is dit artikel te laten maken. Dat laatste echter uiteraard alleen indien wij
daarvoor een monster ter beschikking kunnen krijgen.

Heeft u vragen bij het invullen? Bel dan uw contactpersoon bij Kroon-Hoogezand of bel met afdeling
scheeps- en Jachtbouw.
0598-858585
Mailen mag uiteraard ook!

