Het is meer
dan een deur ...

‘Het is
ook een
snelle
levering’

Onbetwistbare kwaliteit

Hoe bestellen?

Met meer dan 60 jaar ervaring en een sterke productie zet
Theuma in op kwaliteit, voor elke deur en elk kozijn.

Mail naar
bestelling@theuma.com
(met in de onderwerpregel :
SnelHPL)

Samenwerking
Wij bieden u producten van topkwaliteit op basis van
een innovatieve en duurzame productie en streven een
onberispelijke service na. Maar bovenal helpen wij u graag
uw doel te bereiken. Daarom lanceren we het SnelHPL
programma. Ook wanneer het snel moet gaan, moet u op ons
kunnen rekenen!

SnelHPL gamma
Het SnelHPL gamma omvat:
• Standaard HPL deuren met tubespaan of volspaan vulling
in maatvoering volgens onderstaand schema
• 30’ en 60’ brandwerende HPL deuren in maatvoering
volgens onderstaand schema
• De meest gevraagde Formica kleuren
(zie beschikbare kleuren)
De deuren zijn FSC gecertificeerd en worden met standaard
boring voor slotgat Nemef 1200 of Nemef 600 en met 2 8 mm
overplakte roodhouten kantlatten geleverd. Via het SnelHPL
programma kunt u maximaal 50 stuks per deur bestellen.
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HPL-harde garanties
De toplaag van onze SnelHPLdeuren zorgt ervoor dat ze
tegen een stootje kunnen en
zelfs bij intensief gebruik lang
meegaan. De spoedlevering
is de kers op de taart.
Bestelt u voor 12 uur
SnelHPL-deuren? Dan
verzekeren we u een
levertermijn van 5 werkdagen
plus uw leverdag.
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Beschikbare kleuren

Formica 3091 MAT

Formica 1040 MAT

Formica 7949 MAT

Formica 2296 MAT

Formica 2255 MAT

Formica 7927 MAT

Formica 1484 MAT

Formica 7928 MAT

Formica 2297 MAT

Formica 2253 MAT

Plaats vandaag nog uw bestelling:
Mail naar bestelling@theuma.com
(met in de onderwerpregel : SnelHPL)
www.theuma.com

