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Ramen
Uitvoering: Standaard of profi

Unieke spijlafstand
Volbad gegalvaniseerd
Verstelbare scharnieren
Draaibare tralies, om het veiligheidsglas makkelijk schoon te maken

standaard

profi

Standaard ramen
Standaard raam draaibaar 1x1 meter.
Kozijn hoekprofiel 50x100 mm.
Raamprofiel 40x40 mm.
Incl. bakslot en loopsleutel.
Met veiligheidsglas of massieve kunststof
planken

Profi ramen
Profi ramen draaibaar 1x1 meter.
Kozijn 50x100 mm voorzien van regenlijst.
Sluiting voorzien van loopslot met vaste
knop en veiligheidsglas.

Standaard ramen
VENSTERD/K
VENSTERK

Draaibaar raam met veiligheidsglas
Draaibaar raam met kunststof planken

Profi ramen
VENSPRDR
VENSDKPR

magneet

Raam Profi, draaibaar 1,00 x 1,00 meter
Raam Profi, draai/ kiep 1,00 x 1,00 meter

kruisroede

standaard getoogd

Opties - Standaard ramen
DRAAIKIEP
SDSPIJL

Optie draai/kiep
Tralies voor het glas (Ø 16 mm)

KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe “Elegant” in deur of raam
Getoogd

SPVE
VERLKADERV

Spouwafwerking 1.00 x 1,00 m - 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een raam 1,00 x 1,00 m

POEDERCOATV
MAGNEET

Venster gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2

Opties - Profi ramen
PRSPIJL
KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Draaibare tralies voor het glas (Ø 22 mm)
Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe “Elegant” in deur of raam
Getoogd

SPVE
VERLKADERV

Spouwafwerking 1.00 x 1,00 m - 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een raam 1,00 x 1,00 m

POEDERCOATV
MAGNEET

Venster gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2

Staldeuren
Uitvoering: Standaard of profi
Volbad gegalvaniseerd
Kozijn 100 x 50 mm
Bovenaan met veiligheidsglas en tralies
of kunststof planken 32 mm dik

Standaard deuren 1,20 b x 2,20 h
SDDRAAI
SDDICHT
SDDICHT1

Staldeur 2-delig draaibaar, excl. tralies
Staldeur 2-delig boven en onder dicht
Staldeur 1-delig boven en onder dicht met klinkstel

LSCHUIFDEURBA
LSCHUIFDEURBA+

Losse schuifdeur Basic incl. rail en toebehoren spijlen 22 mm
Losse schuifdeur Basic+ incl rail en toebehoren spijlen 25 mm

Profi deuren 1,20 b x 2,20 h
SDPRSPIJL
SDPRD/K
SDPRDICHT1
SDPRDICHT2
PRSCHUIF

Profi Staldeur 2-delig met veiligheidsglas draaibaar
Meerprijs bovendeel draai/kiep uitgevoerd
Profi staldeur 1-delig boven en onder dicht met vinger en
voetslot
Profi staldeur 2-delig met vinger en voetslot. Bovendeel
planken, vaste draaiknop en loopslot
Losse schuifdeur Prestige 1,20 x 2,30 m incl. rail en
toebehoren koker 50 x 50mm, 3 m dik met spijlen 27mm
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Opties - Standaard deuren
DRAAIKIEP
SDSPIJL
KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE

Optie draai/kiep
Tralies voor het glas (Ø 16 mm)
Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe “Elegant” in deur of raam

GETOOGD
POEDERCOATSD
MAGNEET

Getoogd
Staldeur gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

SPSD
VERLKADERD

Spouwafwerking 1,20 x 1,20 m - mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een deur 1,20 x 2,20 m

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2

Opties - Profi deuren
SDPRD/K
PRSPIJL

Meerprijs bovendeel draai/kiep uitgevoerd
Draaibare tralies voor het glas (Ø 22 mm)

KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe “Elegant” in deur of raam
Getoogd

POEDERCOAT
MAGNEET

Staldeur gepoedercoat in standaard RAL-kleur
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

SPSD

Spouwafwerking 1,20 x 1,20m - 2mm dik (tot 30
cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een
deur 1,20 x 2,20 m

VERLKADERD

BAMBOE
BAMBOEB
CILINDERSLOT

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2
Cilinderslot met 2 sleutels

Dubbele draaideuren
Uitvoering: volledig dicht of bovenaan glas

Dubbele draaideuren

DDRAAIDEURVV

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 2,20 b x 2,20 h

DDRAAIDEURVV3

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 3,00 b x 3,00 h

DDRAAIDEURVV4

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 3,00 b x 4,00 h

DDRAAIDEURHT

Dubbele draaideuren boven glas, tot 2,20 b x 2,20 h

DDRAAIDEURHT3

Dubbele draaideuren boven glas, tot 3,00 b x 3,00 h

DDRAAIDEURHT4

Dubbele draaideuren boven glas, tot 3,00 b x 4,00 h

Opties – dubbele draaideuren
MAGNEET
CILINDERSLOT

Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm
Cilinderslot met 2 sleutels

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - per m2

DRVLEUGEL
POEDERCM2
SPDE
KRUISRDUBDEUR

Extra draaibare vleugel voor 3-delig of 4-delig deur
Gepoedercoat in standaard RAL-kleur - Prijs per m2
Spouwafwerking 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Kruisroede

Dubbele schuifdeuren
Uitvoering: volledig dicht of bovenaan glas

Dubbele schuifdeuren
DSCHUIFDEURVV

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 2,20 b x 2,20 h

DSCHUIFDEURVV3

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 3,00 b x 3,00 h

DSCHUIFDEURVV4

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 3,00 b x 4,00 h

DSCHUIFDEURHT

Dubbele schuifdeur boven glas tot 2,20 b x 2,20 h

DSCHUIFDEURHT3

Dubbele schuifdeur boven glas tot 3,00 b x 3,00 h

DSCHUIFDEURHT4

Dubbele schuifdeur boven glas tot 3,00 b x 4,00 h

Opties – dubbele schuifdeuren
BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2

CILINDERSLOT
DRVLEUGEL
KRUISRDUBDEUR

Cilinderslot met 2 sleutels
Extra draaibare vleugel voor 3-delig of 4
delig deur
Kruisroede

GETOOGDD

Getoogd dubbele deur
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Wie zijn we?
Als gemotiveerd team werken wij zowel kleine als grote totaalprojecten af. Wij verzorgen zelf de montage van
zowel paardenstallen als omheiningen.
Als gemotiveerd team werken wij zowel kleine als grote totaalprojecten af. Wij verzorgen zelf de
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Wenst u bijkomende informatie dan bent u steeds welkom voor een kijkje in onze showroom
Wenst u bijkomende informatie dan bent u steeds welkom voor een kijkje in onze showroom

RHstables
Heeft u vragen?

info@rhstables.be
+32 3 297 00 00
Rhstables.be
Turkeyenstraat 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

Welkom in onze showroom na afspraak
* Er kunnen geen rechten ontrokken worden aan de informatie aan deze prijslijst

