
01:  wit
05:  rood02:  zwart
07:  zilvermetallic03:  donkergrijs

08: donkerrood04:  bruin
09:  aluzink

Kleur*
125mm 150mm

Gootbeugel kort (SGBK)

Gootbeugel verstel (SGBV)

Gootbeugel muur (SGBM)

Goot-uitloop (SGU)

Goot eind (SGE)

Goot koppelstuk (SGK)

Gootbeugel lang (SGBL)

Telefoonnummer:
Emailadres:

Onderdelen Benaming
Aantal

Goot (SG)

Standaardkleuren 
(andere kleuren op

aanvraag)

Ande re kleuren op aanvraag (tegen 
meerprijs). Graag PM S/ RAL kleur
vermelden  

Straatnaam + nr:

Offerte aanvraag Stergoot.nl
Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Postcode + Plaats:

Goothoek uitwendig (SGHU)90o

Goothoek inwendig (SGHI)90o

Goothoek uitwendig (SGHU)45o

Reparatie-lak (SGRL)

Referentie v.h. werk:

13:  kopermetallic



Kleur*
75 mm 90 mm 100 mm

: Exclusief BTW, wijzigingen voorbehouden.

: Nederland, 1 levering, niet gelost, mits normaal bereikbaar.
: Let op: eventuele transportkosten zijn niet in de totaalprijs opgenomen en bedragen €80,-

: 1 week, mits voorradig.

: de prijzen genoemd in de offerte zijn geldig voor levering t/m 30 dagen na datum offerte.

: Contant of vooruit.

: vraag naar de voorwaarden.

Stadsuitloop (SPSU)

Pijpuitloop (SPU)

Geldigheid       

Betaling particulieren         

Betaling bedrijven         

Aantal

Opmerkingen:

Prijzen         

Levering        

Levertijd        

Vergaarbak (SPVB)

Bocht 70o   (SPB)

Pijpbeugel (SPPBP)

Pijpbeugel (SPPB)

Buis (HWA)

Mail het ingevulde formulier naar: info@stergoot.nl of fax het naar: +31 495 594 060
Vragen? Neem gerust telefonisch contact met ons op: +31 495 599 141

Onderdelen Benaming

Verloop Blad-vanger (SPV)

Bladvanger (SPBVU)

T-Stuk        (SPT)

Aftapstuk (SPA)
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