Wat door de geven bij prijsvraag voor een inox keukenwerkblad?

Aanduiding van uitsparingen in het tablet (voor kraan, fornuis e.d.).
Voor een offerte zijn maten bij benadering voldoende

Houten ondermal: door u toegeleverd of door Alinco te voorzien?
80 tot 90% van de keukenwerkbladen zijn opgebouwd d.m.v. een inox plaat (meestal 1.5 à 2
mm dik) geplooid over een houten ondermal (meestal een watervaste multiplex van 18 mm).
Graag aanduiding of u zelf de houten ondermal toelevert, of dat wij deze dienen te voorzien.
Wat de afmetingen van deze mal dienen te zijn, vindt u elders op deze website of kunnen wij
bezorgen. Indien de klant een dikkere plaat (bv 4 à 5 mm) wenst is een houten ondermal niet
nodig om het tablet verder te ondersteunen, maar zeker als er spoelbakken in gelast dienen
te worden zijn wij geen voorstander van dikkere plaat. Er dient dan een relatief zware las
gelegd te worden, hetgeen mogelijk vervorming van de spoelbak (die in de regel een zeer
dunne plaat is) geeft.
Spoelbakken door u toegeleverd of door Alinco te voorzien?
Meestal wordt er voor ingelaste spoelbakken gekozen, dit is ook het meest esthetische.
Gewoon een gat in het werkblad om er een opbouwspoelbak in te voorzien kan natuurlijk
ook. Als u ingelaste spoelbakken wenst, gelieve bij prijsvraag te vermelden of u deze bakken
zelf toelevert of dat wij deze dienen te voorzien. Indien u zelf kiest: graag onderbouw of
vlakbouwbakken te voorzien; individuele bakken aub. Indien u combinatiespoelbakken wenst
te gebruiken, graag eerst even met ons afstemmen welke ingelast kunnen worden; info
omtrent spoelbakken vindt u ook elders op deze website
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Aanduiding van aangeplooide boorden.
Voor een werktablet dat tegen een achterwand komt, is het meest standaard dat de voorzijde
en de vrije zijden dubbel omgeplooid wordt (naar beneden + een kleine terugplooi om geen
scherpe rand te hebben onderaan). Achterzijde en zijkanten die aansluiten tegen kast of muur
krijgen meestal geen boord; uitzonderlijk wordt de achterzijde opgeplooid. Bij een losstaand
tablet is dit 4 boorden omgeplooid. Graag ook aanduiding van de hoogte van de boord
(sommigen hebben graag klein - anderen graag hoog; de meesten zitten tussen 20 à 25 mm
en 60 mm). Een waterkeringsrand is vrij ongebruikelijk bij een keukenwerkblad omdat het
wat afstapt van het strakke design, maakt het vrij duur, maar het kan wel. Graag opgeven
indien nodig
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Afmetingen van het werkblad of de werkbladen, eventueel met een schets
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Plaatsing en opmeting
In de regel doen wij geen plaatsing of opmeting, hoewel het uitzonderlijk wel kan.
Keukentabletten worden standaard aangeboden zonder plaatsing of opmeting; indien u dit
wel wenst, gelieve dit expliciet te vermelden. Ook toestellen zoals kookfornuizen verkopen wij
niet en zijn nooit inbegrepen in onze prijs.

