Contactgegevens:
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:

Datum:
Ordernummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

Formulier Spaakbeschermers op maat

1.

Wil je uitsparingen in uw spaakbeschermers?

o Ja ( A ) Ga naar Stap 2
o Nee ( B ) Ga naar Stap 4 Foto B

_______

2.

Hoepeluitsparingen:

o Ronde hoepelbevestigingen ( A )
o Platte hoepelbevestigingen ( B )

3.
o4
o5
o6

Aantal hoepelbevestigingen / uitsparingen:

4.

Maatvoering spaakbeschermers - buitendiameter:

o Buitendiameter in mm :

mm (maximaal 620 mm)

Een spaakbeschermer met hoepeluitsparingen, neem maat Foto A.
Een spaakbeschermer zonder hoepeluitsparingen, neem maat Foto B.

Foto A

5.

Foto B

Maatvoering spaakbeschermers – diameter gat:

o Gatdiameter in mm :

mm (minimaal 80 mm)

Let op:
Als je je wiel met een Quick release as uit de
rolstoel neemt, doe je dit door je vingers door de
spaken heen te steken en met je duim op de
Quick release as te drukken. Je moet dus in het
gat van de spaakbeschermer ruimte houden om
dit te kunnen doen.

6.

Bedrukking:

o Geen bedrukking, transparante spaakbeschermers.
o Design nr.:
( Kies het nummer van het design uit onze website/catalogus ).
Dit is niet mogelijk voor motieven die beginnen met “B-”
o Effen kleur nr.:
( Kies het nummer van het design uit onze website/catalogus ).

7.

Bevestigen van de spaakbeschermers op het wiel:

Voor het bevestigen van de spaakbeschermers op het wiel worden dopjes ( A ) of
trekbandjes (B) gebruikt, zie foto. Beide ( A & B ) worden standaard meegeleverd.

• Dopjes ( A ) kunt je gebruiken als je hebt gekozen voor een spaakbeschermer zonder
hoepeluitsparingen en als je wiel 36, 24, 18 of 12 spaken heeft. Kies onderstaand
voor optie 2 en de spaakbeschermers worden met montage gaten geleverd.
• Dopjes ( A ) kunt u gebruiken als je kiest voor optie 1 en zelf de montage gaten boort.

• Trekbandjes ( B ) kunt je altijd kiezen. Kies onderstaand voor optie 3 en de
spaakbeschermers worden met montage gaten geleverd.

Kies uit de opties om de montage gaten van de spaakbeschermers te bepalen.
o 1.
o 2.
o 3.

Spaakbeschermers geleverd zonder montage gaten, je boort de gaten zelf.
Spaakbeschermers geleverd met 3 montage gaten Ø 9mm t.b.v. ( A ) dopjes.
Spaakbeschermers geleverd met 6 montage gaten Ø 4mm t.b.v. ( B ) trekbandjes.

