
Bestelcode Omschrijving Aantal

Art.0205 71B3550IND Scharnier 110° met veer, pot om te schroeven en met geïntegreerde demping

Art.0205 71B3580IND Scharnier 110° met veer, pot met drevels en met geïntegreerde demping 

Art.0205 71B3590IND Scharnier 110° met veer, pot INSERTA en met geïntegreerde demping

Art.0205 71T3550IND Scharnier 110° met veer, pot om te schroeven zonder demping

Art.0205 71T3580IND Scharnier 110° met veer, pot met drevels zonder demping

Art.0205 71T3590IND Scharnier 110° met veer, pot INSERTA zonder demping       

Bestelcode Omschrijving Aantal

0218 NEO-S5 MC INVISIBLE NEO-S5 chromé mat 120x25mm

0218 NEO-S5 ZW INVISIBLE NEO-S5 zwart 120x25mm

0218 NEO-M6 MC INVISIBLE NEO-M6 chromé mat 140x28mm

0218 NEO-M6 ZW INVISIBLE NEO-M6 zwart 140x28mm

0218 NEO-L7 MC INVISIBLE NEO-L7 chromé mat 170x32mm       
ANTARO zijwand per paar Geleider per paar

Wit Grijs Zwart 30kg 50kg

270mm Set Set Set Set niet beschikbaar

300mm Set Set Set Set niet beschikbaar

350mm Set Set Set Set niet beschikbaar

400mm Set Set Set Set niet beschikbaar

450mm Set Set Set Set Set

500mm Set Set Set Set Set

550mm Set Set Set Set Set

600mm Set Set Set niet beschikbaar Set

650mm Set Set Set niet beschikbaar Set

Art. 0701 101402SET ZETA P2 starterset - speciale actie!

Art. 0701 101600S Classic X in systainer + 3 gratis dozen Lamello 20

WIT Art. PAR.AM85 WIT 

ZWART Art. PAR.AM85 ZW 

GRIJS Art. PAR.AM85 7039

ANTRACIET Art. PAR.AM85 7016

TRANSPARANT Art. PAR.AM85 TRA

WIT Art. PAR.CONSTRW

ZWART Art. PAR.CONSTRZ

GRIJS Art. PAR.CONSTRG

Art. PAR.COLRAP 

TRANSPARANT Art. PAR.SILNSTR

WIT Art. PAR.SILWIT

WIT Art. PAR.BONDWIT

ZWART Art. PAR.BONDZW

GRIJS Art. PAR.BONDGR

WIT Art. PAR.DECOW

BEIGE Art. PAR.COLCON

Afdekkappen met logo
(INOX past op alle kleuren)
 Inox met logo zwart

Wit met logo zwart 

Zwart met logo wit

Grijs met logo zwart 

Plaats uw bestelling op pagina 1

Tube 310ml PARASILICO AM 85-1 
 

Tube 290ml PARABOND CONSTRUCTION

Tube 310ml PARACOL PU D4 RAPID 

Tube 310ml PARASILICO NS 

Tube 290ml PARABOND 600

Tube 310ml PARACRYL DECO

Tube 310ml PARACOL PU D4 CONSTRUCT
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PAKKET 7

PAKKET 2

PAKKET 1

PAKKET 7

PAKKET 2

GRATISGRATIS

GRATIS ACTIEGRATIS ACTIE

ACTIEFOLDER DU PONT
01/04/2017 - 14/07/2017
30 JARIG BESTAAN

Bij aankoop van
100 ANTARO tandemboxen

(gemengd in aantal en kleur mogelijk) met geleiders:

1000 afdekkappen met uw LOGO GRATIS
INOX kap met zwarte bedrukking van uw logo

    * INOX kan zowel bij grijze, zwarte als witte Antaro lades

HOEKIG EN PUUR OVER DE HELE LIJN
TANDEMBOX ANTARO staat voor duidelijke, hoekige vormen.  
De lade is verkrijgbaar met reling of als gesloten geheel met  
   inschuifelement. 
      Alle componenten zijn qua kleur op elkaar afgestemd en     
        onderlijnen het pure productdesign.

TANDEMBOX ANTARO
is verkrijgbaar in wit, roestvrij
staal, grijs metallic en terrazwart

Typerend:
de rechthoekige reling

Gesloten lade met
inschuifelement uit metaal

TANDEMBOX ANTARO

INDUSTRIEVERPAKKING SCHARNIEREN: SYSTAINER 20L
Per bestelde doos van 250 scharnieren in industrieverpakking (met of zonder geïntegreerde demping)
Een handige kist 20L, met gesloten bodem, wanden en handgrepen, met scharnierdeksel (donkergrijs) en met 
snapsluitingen.  Voor het stofvrij bewaren van uw scharnieren en handig stapelen van uw voorraad.
Afmeting: 400 x 300 x 235mm (lxbxh)

argenta
®

UW BESTELLING:
PAKKET 1: 100 ANTARO LADES = 1000 AFDEKKAPPEN MET GRATIS LOGO

PAKKET 2: PER BESTELDE DOOS VAN 250 SCHARNIEREN = SYSTAINER 20L GRATIS

PAKKET 6: PER AANKOOP 100 STIFTEN = GRATIS BOORMAL VOOR KOPS BOREN VAN DE DEMPERS

PAKKET 7: PER 18 SCHARNIEREN NEO VISIBLE ARGENTA = GRATIS T-SHIRT

PAKKET 3: ZETA P2 STARTERSET

PAKKET 4: LAMELLO CLASSIC X + GRATIS 3 DOZEN ORIGINELE LAMELLEN GROOTTE 20

PAKKET 5: 50 KOKERS VAN DEZELFDE SOORT EN KLEUR = 1 FLES DUVEL 75 CL GRATIS

invisible neo
 Een reeks onzichtbare scharnieren met een 

uitzonderlijk hoge  en sublieme afwerking, 
geen enkele schroef is zichtbaar! 

 

PER 18 SCHARNIEREN = 1 GRATIS T-SHIRT 
 

Naam:

Adres:

Tel:

E-mail:

LOG-IN prijslijsten op onze website

Nieuwe technische catalogus
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UW GEGEVENS:

AANVRAGEN:

Plaats uw bestelling op pagina 3

Plaats uw bestelling bovenaan deze pagina 

Kleinheide 24G
2242 Pulderbos
Tel.  +32(0)3 464 00 91
Fax. +32(0)3 464 00 92
Email. info@du-pont.be
Site.   www.du-pont.be
Site.   www.sierbeslag.be
www.facebook.com/dupont.bvba 
 



Omschrijving & bestelcodes Aantal

TIP-ON stift kort grijs met korte grijze adapter recht
- Stift: 0205 956.1004G
- Adapter: 0205 956.1201G

TIP-ON stift lang grijs met lange grijze adapter recht
- Stift: 0205 956A1004G
- Adapter: 0205 956A1201G

TIP-ON stift kort wit met korte witte adapter recht
- Stift: 0205 956.1004W
- Adapter: 0205 956.1201W

TIP-ON stift lang wit met lange witte adapter recht
- Stift: 0205 956A1004W
- Adapter: 0205 956A1201W

TIP-ON stift kort zwart met korte zwarte adapter recht
- Stift: 0205 956.1004Z
- Adapter: 0205 956.1201Z

TIP-ON stift lang zwart met lange zwarte adapter recht
- Stift: 0205 956A1004Z
- Adapter: 0205 956A1201Z

TIP-ON adapter KRUIS (enkel in grijs verkrijgbaar)
- Adapter: 0205 956A1501G

TIP-ON stift voor scharnieren MET veer
- Bestelcode: 0205 956A1006 (grijs)
- Bestelcode: 0205 956A1006W (wit)
- Bestelcode: 0205 956A1006Z (zwart)
Te combineren met:
- Bestelcode lange adapter recht: 0205 956A1004 + kleur OF
- Bestelcode kruis adapter: 0205 956A1501G
























 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 






















































































































 

 

 































































































PAKKET 3PAKKET 3 PAKKET 6PAKKET 6

PAKKET 4PAKKET 4

GRATISGRATIS

ZETA P2
STARTERSET

Dé Zeta P2      machine 
+ alle verbinders van 
het P-systeem in deze 
ultieme set!!

Zeta P2
groeffreesmachine
met diamant-frees

in systainer

+ 80 paar Clamex P-14
+ 80 paar Tenso P-14 met
   voorspanclip
+ montageschroevendraaier
+ systainer met compartimenten

Divario P-18 starterset.
Bevat: 80 paar Divario P-18,

montagewerktuig en
markeermal met boor.

In systainer.
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LAMELLO
CLASSIC X
Dé originele groeffreesmachine!

+3 dozen
ORIGINELE

lamellen Grootte 20,
1000 stuks

Zwitserse precisie, betrouwbaar, 
duurzaam en veelzijdig inzetbaar!

Pakketten 3 & 4
te bestellen op laatste pagina. Verbindingen met lamellen

PAKKET 5PAKKET 5

=
1 DUVEL
GRATIS
1 DUVEL
GRATIS

1 FLES DUVEL 75 CL GRATIS 
BIJ AANKOOP VAN 50 KOKERS VAN
DEZELFDE SOORT EN KLEUR 

Pakket 5 te bestellen
op laatste pagina.

TIP-ON VOOR DEUREN BLUM
+ GRATIS BOORMAL VANAF 100 STIFTEN

Plaats uw
bestelling hier!

- Verstelling nu in de stift verwerkt in plaats van de adapter (+4/-1mm) en dus  
  ook ingeboord regelbaar!!
- Adapterplaten nu verkrijgbaar in korte en lange versie alsook in kleuren 
  grijs, zwart en wit
- Eenvoudige montage met behulp van boormal


