
BESLAG
voor bad en sanitair





De in 1923 opgerichte famillieonderneming wordt vertegen-
woordigd door 320 medewerkers in verschillende landen. 
Ingedeeld in de productdivisies handling, snijtechniek, (hand-
matig en industrie), glasverlijming, beglazing, gereedschappen, 
machines, beslag en oppervlaktetechniek, biedt het assortiment 
een totaalprogramma voor handwerk, handel en industrie.

Aan onze producten stellen wij hoge kwaliteitseisen. Aan onze 
service ook. De Bohle filsofie omvat niet alleen vakbekwame
adviezen bij gebruikerstechnische vragen of ondersteuning bij 
de productkeuze. Wij begeleiden u ook bij uw dagelijkse
werkzaamheden: Met buitendienstbezoeken en kennisover-
dracht. De Bohle productmerken zijn ontstaan in de 85-jarige 
ondernemersgeschiedenis en staan niet alleen voor kwaliteit, 
maar gelden ook als synoniem voor hele productsoorten.

De badkamerwereld van Bohle
Ambitieus badkamerdesign is te herkennen aan de hoogwaar-
dige details, coherente designconcepten en de bijzondere 
aandacht voor kwaliteit. Dankzij het sterke productassortiment 
met 21 designs biedt Bohle het perfecte douchedeurscharnier, 
inclusief accessoires, voor elke designstijl en elk budget. In onze 
portfolio vindt u altijd de juiste oplossing - van onopvallend via 
stijlvol en elegant tot expressief - voor uw individuele, harmoni-
euze stijlcollectie. 

Onze doucheconfigurator is uw perfecte planningsassistent. 
3D-modellen van douchecabines kunnen snel en eenvoudig en 
zonder voorkennis worden gemaakt - alle benodigde uitsparin-
gen, armaturen en toebehoren worden nauwkeurig aangegeven. 
De configurator toont niet alleen hoe het eindproduct eruit zal 
zien, maar maakt ook CAD-tekeningen die direct naar de glasle-
verancier kunnen worden doorgestuurd. Maat nemen, invoeren, 
bestellen - klaar!

Uw voordelen

• Ons assortiment van 21 verschillende designs
• De perfecte oplossing voor elke ontwerpstijl en elk budget
• Digitale verwerking van afmetingen in de doucheconfigurator
• Professioneel technisch advies van onze adviseurs
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Aanslagdouchedeurscharnier

Madrid Bella Lugo Wellness® Wellness®  
Premium

pagina 10 14 18 23 31

binnenzijde verzonken montage ✓

liftfunctie ✓

verstelbaar nulpunt ✓

boorgat in glas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

glasuitsparing

glasdikte gehard glas (mm) 8 / 10 6 / 8 6 / 8 8 8

max. deurgewicht (kg) 40 40 36 40 40

max. deurhoogte (mm) 2000 2250 2000 2250 2250

max. deurbreedte (mm) 1000 1000 900 1000 1000

getest volgens DIN 14428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bohle Madrid

Het Madrid douchedeurbeslag is de elegante oplossing voor douchedeuren. De schanieren zijn gemaakt voor aanslagdeuren en maken het mogelijk om een 
afdichtingsprofiel door het scharnier heen  te voeren.Op het klassieke hoekige design zijn geen schroeven zichtbaar. Het Madrid scharnier is een verrijking 
voor iedere badkamer! Om beweging van de deur in tegengestelde richting te voorkomen, moeten afdichtingsprofielen en/of een aanslag gebruikt worden.Het 
dichthouden van de deur gebeurt met magneetdichtingen.



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Madrid glas/wand 90° naar buiten openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215430

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · sleufgat voor wandbevestiging · geen 
glasuitsparingen, alleen boorgaten

Douchedeurscharnier Madrid glas/wand 90° afgerond naar buiten openslaand

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Het douchedeurscharnier Madrid is nu ook verkrijgbaar met uitsparing 
voor een dichting, voor een optimale aansluiting tegen de wand. Hierdoor 
wordt het uittreden van water tot een minimum begrensd en hoeven 
profielen niet meer op maat gesneden te worden. · Glasdikte 8, 10 mm · 
afgerond · sleufgat voor wandbevestiging · geen glasuitsparingen, alleen 
boorgaten

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215430
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Madrid glas/wand 90° naar binnen openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215431

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · sleufgat voor wandbevestiging · geen 
glasuitsparingen, alleen boorgaten

Douchedeurscharnier Madrid glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215432

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · geen glasuitsparingen, alleen boorgaten
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Madrid glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215433

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · sleufgat voor wandbevestiging

Hoekverbinder Madrid glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215434

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bella

Gewoonweg prachtig - Het douchedeurscharnier Bella fascineert met eenvoudige elegantie en perfectie. Het discrete uiterlijk past zich perfect aan aan 
verschillende badkamerstijlen. De afdichtprofielen kunnen direct door het scharnier worden gevoerd worden (bypass-systeem).



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Bella glas/wand 90° naar buiten openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8101231

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · sleufgat voor wandbevestiging · geen 
glasuitsparingen, alleen boorgaten

Douchedeurscharnier Bella glas/wand 90° afgerond naar buiten openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8101431

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · sleufgat voor wandbevestiging · geen 
glasuitsparingen, alleen boorgaten
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Bella glas/wand 90° naar binnen openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8101331

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · sleufgat voor wandbevestiging · geen 
glasuitsparingen, alleen boorgaten

Douchedeurscharnier Bella glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8103031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · geen glasuitsparingen, alleen boorgaten
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Bella glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8108031

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · sleufgat voor wandbevestiging

Hoekverbinder Bella glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8108331

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Lugo

 Een multitalent voor verschillende stijlen in de badkamer - zo presenteert Lugo zich. Modern en tijdloos design integreert zich in de hoogwaardige beslagserie 
van volmessing voor elk sanitairdesign. De strakke belijning in combinatie met de licht afgeronde hoeken maken Lugo tot een elegante klassieker. Technische 
bevestigingen en schroeven zijn verborgen achter een afdekking en zorgen zo voor een optisch heldere vormgeving. Door de vlakke inbouw is reiniging eenvoudig 
mogelijk. De liftfunctie biedt extra comfort, waardoor het deurbeslag zacht en geruisloos automatisch sluit. Lugo kan hierdoor ook uitstekend gebruikt worden in 
drempelloze douchecabines. Om beweging van de deur in tegengestelde richting te voorkomen, moeten afdichtingsprofielen en/of een aanslag gebruikt worden.



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Lugo glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240000

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.

Douchedeurscharnier Lugo glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240001

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Lugo glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240002

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.

Douchedeurscharnier Lugo glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240003

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Lugo glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240004

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.

Douchedeurscharnier Lugo glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240005

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm · lifthoogte 5mm · Het dichthouden van de deur 
gebeurt met magneetdichtingen.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Lugo glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240006

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm

Hoekverbinder Lugo glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5240007

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurbeslag Wellness®

Het wellness beslag biedt comfort in een flexibel douchesysteem. Het is veelzijdig inzetbaar: in standaard-design, in een frameloze constructie of een 
vouwdeursysteem. Dit scharnier wordt vergrendeld door magneetprofielen. Ook hier kunnen de afdichtingsprofielen door het scharnier gevoerd worden (by-pass 
systeem). Maximaal deurgewicht bij 2 scharnieren: 40 kg · maximale breedte: 1000 mm.Om beweging van de deur in tegengestelde richting te voorkomen, 
moeten afdichtingsprofielen en/of een aanslag gebruikt worden.Het dichthouden van de deur gebeurt met magneetdichtingen.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Wellness® glas/wand 90° naar buiten openslaand éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0641031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® glas/wand 90° naar binnen openslaand éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0641131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Wellness® glas/wand 90° naar buiten openslaand met lange aanschroefplaat

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0641531

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® glas/wand 90° naar binnen openslaand met lange aanschroefplaat

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0641631

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Wellness® glas-glas 180° naar buiten openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0643031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® glas-glas 180° naar binnen openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0643131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Wellness® glas-glas 135° / 180° naar buiten openslaand

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0647031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Hoekverbinder Wellness® glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0648031

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Wellness® glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0648131

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Hoekverbinder Wellness® glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0648331

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Wellness® glas/wand 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0648531

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Hoekverbinder Wellness® glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0648731

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Lengteverbinder Wellness® glas/wand 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0647131

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Lengteverbinder Wellness® glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0647331

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurbeslag Wellness® Premium

Het Wellness®-beslag biedt comfort in een flexibel douchesysteem. Het kan op veel verschillende manieren worden gebruikt: in het standaardontwerp, in een 
frameloze constructie of in het vouwdeursysteem. De scharnieren zijn vrijdraaiend. Vergrendeling vindt plaats op dit deurscharnier door middel van magnetische 
afdichtingsprofielen. Ook hier kunnen de afdichtingsprofielen worden gevoerd door het scharnier(bypass-systeem).

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1641031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1641231

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas/wand 90° naar binnen openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1641331

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas/wand 90° naar binnen openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1641131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1643031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1643231

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas-glas 180° naar binnen openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1643331

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas-glas 180° naar binnen openslaand DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1643131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Douchedeurscharnier Wellness® Premium glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 1647031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Bilbao 
Premium

Bilbao 
Select Bilbao

Barcelona 
Select Barcelona

pagina 38 44 50 54 60

binnenzijde verzonken montage

liftfunctie

verstelbaar nulpunt ✓ ✓ ✓

boorgat in glas

glasuitsparing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

glasdikte gehard glas (mm) 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12

max. deurgewicht (kg) 50 / 40 40 36 40 36

max. deurhoogte (mm) 2000 2000 2000 2000 2000

max. deurbreedte (mm) 1000 1000 900 1000 900

getest volgens DIN 14428 ✓

Pendeldeurscharnier
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Milano  
Original

Europe Granada Next Plan artist Aqua Art Easy

64 69 73 78 82 89 92 96

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 6 / 8 6 / 8 / 10 8

50 40 35 40 38 35 35 38

2250 (8) 2000 2000 2250 2100 2187 2000 2250

1000 (8)
850 (10) 1000 900 900 900 800 750 900

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bohle Bilbao Premium

Douchedeurbeslag voor 8, 10 of 12 mm glas, van messing. De scharnieren hebben een automatische terugloop van ~ ±15° in de nulpositie. Buiten deze terugloop 
blijven de scharnieren in elke positie staan. Maximaal deurgewicht: 50 kg · maximale breedte: 1000mm.
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Douchedeurscharnier Bilbao Premium  glas/wand  90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211553

rvs look BO 5211554

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt 
· levering zonder bevestigingsmateriaal · met afdekking voor wandplaat

Douchedeurscharnier Bilbao Premium HD glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211563

rvs look BO 5211564

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt 
· levering zonder bevestigingsmateriaal · met afdekking voor wandplaat

Dit scharnier is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5211553B
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Bilbao Premium  glas/wand  90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211551

rvs look BO 5211552

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Bilbao Premium HD  glas/wand  90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211561

rvs look BO 5211562

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Bilbao Premium glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211557

rvs look BO 5211558

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Bilbao Premium HD glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211565

rvs look BO 5211566

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Bilbao Premium HD glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211567N

rvs look BO 5211568N

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Bilbao Premium glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211555

rvs look BO 5211556

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Bilbao Premium glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211569N

rvs look BO 5211570N

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal

        43



Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bohle Bilbao Select

De douchedeurscharnierserie Bilbao combineert een modern, hoekig ontwerp met handige technische details. Met zijn veelzijdigheid en functionaliteit en 
zijn uitstekende prijs / prestatieverhouding overtuigt de serie zowel bouwers, planners als architecten. Bilbao Select heeft een zelfsluitende functie vanuit 
een openingshoek van ca. +/- 15 °. Buiten dit bereik blijft het scharnier in elke positie staan. Bovendien heeft de Bilbao Select-serie een instelbare nulstand, 
waardoor het voor de installateur veel gemakkelijker is om de deur uit te lijnen.
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Douchedeurscharnier Bilbao Select  glas/wand  90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211546

rvs look BO 5211547

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Bilbao Select  glas/wand  90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211516

rvs look BO 5211517

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Dit scharnier is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5211546B
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Bilbao Select glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211806

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel

Douchedeurscharnier Bilbao Select glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211906

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Bilbao Select glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211716

rvs look BO 5211717

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel

Klembevestiging Bilbao glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5218420

rvs look BO 5218421

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

Dit scharnier is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5211716B
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Bilbao glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213142

rvs look BO 5213143

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

Hoekverbinder Bilbao glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213152

rvs look BO 5213153

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

Deze hoekverbinder is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5213142B

Deze hoekverbinder is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5213152B
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Lengteverbinder Bilbao glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213162

rvs look BO 5213163

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

        49

Vanaf heden zijn de douchedeurscharnieren uit de serie Bilbao Select, Aqua en Milano Original 
verkrijgbaar in de trendkleur zwart.
Daarbij bieden wij u ook passende stabiliteitsstangen en grepen aan. Ons aanbod vindt u in de bro-
chure Black Diamonds. Vraag ´m nu aan!



Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bohle Bilbao

De douchedeurscharnierserie Bilbao combineert een modern, hoekig ontwerp met praktische technische details. Met zijn veelzijdigheid en functionaliteit en 
zijn uitstekende prijs / prestatieverhouding overtuigt de serie zowel installateurs, planners als architecten. Bilbao heeft een zelfsluitende functie vanuit een 
openingshoek van ca. +/- 15 °. Buiten dit bereik blijft de band in elke positie staan.

Douchedeurscharnier Bilbao glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5211549

rvs look BO 5211550

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · levering zonder 
bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Bilbao glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5218210

rvs look BO 5218211

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · levering zonder 
bevestigingsmateriaal · voor montage van een deurvleugel aan een zijpaneel

Klembevestiging Bilbao glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5218420

rvs look BO 5218421

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Bilbao glas/wand 90°

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

Hoekverbinder Bilbao glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213152

rvs look BO 5213153

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213142

rvs look BO 5213143

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Lengteverbinder Bilbao glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213162

rvs look BO 5213163

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Bohle Barcelona Select

Luchtige en licht. - Barcelona is de perfecte reeks douchedeurscharnieren voor de comfortabele familiebadkamer. Het harmonieuze ontwerp met afgeronde 
hoeken is veelzijdig. Barcelona Select is ook uiterst stabiel en zeer functioneel. Barcelona Select heeft een zelfsluitende functie vanuit een openingshoek van 
ongeveer +/- 15 °. Buiten dit bereik blijft de band in elke positie staan. De Barcelona Select-serie heeft een instelbare nulstand in vergelijking met Barcelona, 
waardoor het voor de installateur veel gemakkelijker is om de deur uit te lijnen.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Barcelona Select  glas/wand  90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219110

rvs look BO 5219111

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Barcelona Select glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219114

rvs look BO 5219115

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Barcelona Select glas/wand 90° gedeelde aanschroefplaat

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219130

rvs look BO 5219131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Barcelona Select glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219118

rvs look BO 5219119

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Barcelona Select glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219122

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel

Douchedeurscharnier Barcelona Select glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219126

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar 
nulpunt · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een 
deurvleugel aan een zijpaneel
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Klembevestiging Barcelona glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219050

rvs look BO 5219051

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden

Hoekverbinder Barcelona glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219060

rvs look BO 5219061

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
vaststaande scheidingswanden . X = glasdikte
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Barcelona glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219080

rvs look BO 5219081

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Barcelona glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5218110

rvs look BO 5218111

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · levering zonder 
bevestigingsmateriaal

Douchedeurbeslag Bohle Barcelona

Luchtige lichtheid - Barcelona is de perfecte reeks douchedeurscharnieren voor de comfortabele familiebadkamer. Het harmonieuze ontwerp met afgeronde 
hoeken is veelzijdig. Barcelona is ook uiterst stabiel en zeer functioneel. Barcelona heeft een zelfsluitende functie vanuit een openingshoek van ongeveer  
+/- 15 °. Buiten dit bereik blijft de band in elke positie staan.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Barcelona glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219010

rvs look BO 5219011

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · zelfsluitend vanaf 15° · levering zonder 
bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Barcelona glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219210

rvs look BO 5219211

max. deurgewicht per paar  36 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i voor montage van een deurvleugel aan een zijpaneel · Glasdikte 8, 10, 12 
mm · zelfsluitend vanaf 15° · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Barcelona glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219060

rvs look BO 5219061

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
vaststaande scheidingswanden . X = glasdikte

Klembevestiging Barcelona glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219050

rvs look BO 5219051

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Barcelona glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5219080

rvs look BO 5219081

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10, 12 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Milano Original

Milano Original is uitgerust met de tot nu toe onovertroffen Milano Original techniek, is echter kleiner van formaat. Ook dit pendeldeurscharnier is voorzien 
van tweezijdige afdekking, zodat de schroeven niet te zien zijn. Zijn hoekige design geeft badkamers een moderne uitstraling. Het instellen van het nulpunt is 
traploos. Maximaal deurgewicht bij 2 scharnieren: 50 kg · maximale breedte 1000 mm.Milano Original douchedeurscharnieren kunnen in principe profielloos 
gemonteerd worden, hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met een verhoogde wateruitlaat. Bij gebruik van afdichtingsprofielen wordt de 
wateruitlaat geminimaliseerd. Afdichtingsprofielen moeten in het scharniergebied onderbroken worden. 
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Milano Original glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0781231

rvs look BK 0781255

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · max. deurbreedte (bij 10 mm glas) bedraagt 850 mm · 
zelfsluitend · traploos instelbaar nulpunt · inclusief afdekking voor wandplaat

Douchedeurscharnier Milano Original glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0783031

rvs look BK 0783055

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · max. deurbreedte (bij 10 mm glas) bedraagt 850 mm 
· zelfsluitend · traploos instelbaar nulpunt

Dit scharnier is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BK 0783031B

Dit scharnier is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BK 0781231B
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Milano Original glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0784031

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · max. deurbreedte (bij 10 mm glas) bedraagt 850 mm 
· zelfsluitend · traploos instelbaar nulpunt

Douchedeurscharnier Milano Original glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0787031

max. deurgewicht per paar  50 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · max. deurbreedte (bij 10 mm glas) bedraagt 850 mm 
· zelfsluitend · traploos instelbaar nulpunt

        66



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Milano Original / Milano Premium glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0749031

rvs look BK 0749055

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm

Hoekverbinder Milano Original / Milano Premium glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0749331

rvs look BK 0749355

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm

Deze hoekverbinder is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BK 0749331B

Deze hoekverbinder is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BK 0749031B
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Lengteverbinder Milano Original / Milano Premium glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0749931

rvs look BK 0749955

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm
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Vanaf heden zijn de douchedeurscharnieren uit de serie Bilbao Select, Aqua light en Milano Original 
verkrijgbaar in de trendkleur zwart.
Daarbij bieden wij u ook passende stabiliteitsstangen en grepen aan. Ons aanbod vindt u in de 
brochure Black Diamonds. Vraag ´m nu aan!



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurbeslag Bohle Europe

De douchedeurscharnieren uit de Europe serie zijn door Bohle met in achtname van de aspecten esthetiek en functionaliteit ontwikkeld. Het design van de serie 
is tijdloos en past perfekt in de moderne badkamer. De nulpuntstelling kan op ieder moment, moeiteloos, met ca. 5 ° versteld en opnieuw vastgezet worden. 
Europe is geschikt voor de glasdiktes 8 en 10 mm en een deurgewicht tot 40 kg bij een maximale breedte van 1000 mm (bij 8mm glas).
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Europe glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400011

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  zink

i Glasdikte 8, 10 mm · verstelbaarheid van de nulstand  ±5° · levering 
zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Europe glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400001

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  zink

i Glasdikte 8, 10 mm · verstelbaarheid van de nulstand  ±5° · levering 
zonder bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Europe glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400021

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  1000 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · verstelbaarheid van de nulstand  ±5° · levering 
zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een deurvleugel aan een 
vast zijpaneel 

Hoekverbinder Europe glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400081

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
staande scheidingswanden maat x = 29 mm + glasdikte
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Europe glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400071

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
vaststaande scheidingswanden

Klembevestiging Europe glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5400061

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
vaststaande scheidingswanden
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Vanaf heden zijn onze Europe douchedeurscharnieren verkrijgbaar ook met PVD-coating in kleur.  
5 verschillende kleuren in 2 verschillende uitvoeringen bieden een grote keus en overtuigen ook planners en architecten. 
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

chroom

nikkel

brons
goud

grafiet



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurbeslag Bohle Granada

Expressief en zeer functioneel - Het douchedeurscharnier Granada heeft subtiele accenten. Horizontaal ontworpen, zijn de afgeronde hoeken bijzonder 
aantrekkelijk voor het ontwerp. Granada heeft een zelfsluitende functie vanuit een openingshoek van ca. +/- 15 °. Buiten dit bereik blijft de band in elke positie 
staan. Bovendien biedt de Granada-serie een instelbare nulstand, waardoor het voor de installateur veel gemakkelijker is om de deur uit te lijnen.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Granada glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5214058

rvs look BO 5214046

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt · 
levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Granada glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5214050

rvs look BO 5214045

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt · 
levering zonder bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Granada glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5214056

rvs look BO 5214049

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt 
· levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een deurvleugel 
aan een zijpaneel

Douchedeurscharnier Granada glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5214054

rvs look BO 5214048

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt 
· levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een deurvleugel 
aan een zijpaneel
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Granada glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5214052

rvs look BO 5214047

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt 
· levering zonder bevestigingsmateriaal · voor montage van een deurvleugel 
aan een zijpaneel

Hoekverbinder Granada glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213116

rvs look BO 5213115

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Granada glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213622

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal · voor 
vaststaande scheidingswanden

Klembevestiging 90° glas/wand

AFWERKING ART.-NR.

rvs look BO 5213605

glansverchroomd BO 5213606

materiaal  messing

i voor vaststaande scheidingswanden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Next

Perfectie tot in het kleinste detail - Het ontwerp van het scharnier van de douchedeur Next, dat gedomineerd wordt door strakke hoeken, geeft het beslag een 
minimalistische uitstraling die perfect past in de moderne badkamer. Zowel de schroeven van de muurbevestiging als de schroeven op het scharnier zijn bedekt, 
dus niets hindert de minimalistische vorm. De geïntegreerde liftfunctie zorgt voor maximaal comfort.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Next glas/wand 90° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8141231

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · lifthoogte 5 mm · sleufgat voor wandbevestiging

Douchedeurscharnier Next glas/wand 90° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8141331

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · lifthoogte 5 mm · sleufgat voor wandbevestiging
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Next glas-glas 180° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8143031

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · lifthoogte 5 mm

Douchedeurscharnier Next glas-glas 180° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8143131

max. deurgewicht per paar  40 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm · lifthoogte 5 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Next glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8149131

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8, 10 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Plan artist

Zelfs tweevleugelige deuren laten zich met Plan artist naar binnen en naar buiten openen. De perfecte oplossing voor drempelloos of veeleisend douchegenot 
in een kleine ruimte. Het douchedeurscharnier Plan artist is van binnen vlak en beschikt over een uniek zelfsluit- mechanisme. Max. deurgewicht bij 2 
scharnieren: 38 kg · max. breedte 900 mm · Verpakkingseenheid 1 paar · deurhoogte 2100 mmPlan artist douchedeurscharnieren worden altijd gebruikt met 
afdichtingsprofielen, welke door het scharnier heen gevoerd kunnen worden.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Plan artist glas/wand 90° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215601

rvs look BO 5215603

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.

Douchedeurscharnier Plan artist glas/wand 90° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215604

rvs look BO 5215606

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 180° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215607

rvs look BO 5215609

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 180° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215611

rvs look BO 5215613

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 135° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215614

rvs look BO 5215616

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 135° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215617

rvs look BO 5215619

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 90° DIN links

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215621

rvs look BO 5215623

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.

Douchedeurscharnier Plan artist glas-glas 90° DIN rechts

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215624

rvs look BO 5215626

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2100 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Met de aftrekmaat van 13 mm 
is rekening gehouden in de uitsparing, om de afdichting BO 5213494 
te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting moet de uitsparing 
aangepast worden.
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Hoekverbinder Plan artist glas/wand 90° schroefplaat naar binnen

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215581

rvs look BO 5215583

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Hoekverbinder Plan artist glas/wand 90° schroefplaat naar binnen

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215584

rvs look BO 5215586

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Hoekverbinder Plan artist glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215587

rvs look BO 5215589

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm

Hoekverbinder Plan artist glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5215591

rvs look BO 5215593

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurbeslag Aqua

Het Aqua douchedeurbeslag van Bohle is het perfecte alternatief voor alle gangbare douchedeurscharnieren. Het aluminium profielsysteem combineert een 
slank en elegant design met alle technische hedendaagse eisen: vertelbaar nulpunt, liftmechanisme zowel als ± verticale verstelmogelijkheid. Doordat het profiel 
verlijmd wordt hoeft er bovendien geen glasuitsparing gemaakt te worden. 
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Aqua glas/wand 90° voor 6 mm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5200405

gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5200406

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2187 mm

max. deurbreedte  800 mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 6 mm · lifthoogte 5 mm · Vastzetting tweezijdig bij 90° 
· Profiellengte 2200 mm · op gewenste lengte af te korten · Voor 
tweevleugelige deuren s.v.p. twee sets bestellen. · Voor de verbinding 
met zijpanelen zijn extra profielen als toebehoren verkrijgbaar. · Met 
de aftrekmaat van 13 mm is rekening gehouden in de uitsparing, om de 
afdichting BO 5213494 te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting 
moet de uitsparing aangepast worden.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 wandprofiel
1x                                                                 tussenprofiel met borstelstrip
1x                                                                 glasprofiel
1x                                                                 toebehoren + eindkappen

Douchedeurbeslag Aqua glas/wand 90° voor 8 mm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5200407

gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5200408

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2187 mm

max. deurbreedte  800 mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 8 mm · lifthoogte 5 mm · Vastzetting tweezijdig bij 90° 
· Profiellengte 2200 mm · op gewenste lengte af te korten · Voor 
tweevleugelige deuren s.v.p. twee sets bestellen. · Voor de verbinding 
met zijpanelen zijn extra profielen als toebehoren verkrijgbaar. · Met 
de aftrekmaat van 13 mm is rekening gehouden in de uitsparing, om de 
afdichting BO 5213494 te plaatsen. Bij gebruik van een andere afdichting 
moet de uitsparing aangepast worden.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 wandprofiel
1x                                                                 tussenprofiel met borstelstrip
1x                                                                 glasprofiel
1x                                                                 toebehoren + eindkappen
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Aqua voor vaste beglazing voor 6 mm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5200409

gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5200410

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 6 mm · Profiellengte 2200 mm · op gewenste lengte af te 
korten · Profielen voor glas-vloerverbinding van het zijpaneel zijn niet 
inbegrepen en moeten apart besteld worden.

Aqua voor vaste beglazing voor 8 mm

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1 BO 5200416

gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5200417

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 8 mm · Profiellengte 2200 mm · op gewenste lengte af te 
korten · Profielen voor glas-vloerverbinding van het zijpaneel zijn niet 
inbegrepen en moeten apart besteld worden.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 wandprofiel 8 mm
1x                                                                 rubber profiel
1x                                                                 adapterprofiel 8 mm
1x                                                                 installatiekit

Als prijsgunstig alternatief is verkrijgbaar de Aqua Light.  
Deze set is niet verstelbaar en hierdoor gunstiger geprijsd.
BO 5200019 2200 mm alu geeloxeerd EV1
BO 5200020 2200 mm gepolijst 
BO 5200021B 2200 mm zwart
Kijk voor meer informatie op www.bohle.com
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Art

Het scharnier Art is een klassiek ontwerpelement dat een speciaal statement maakt met zijn afgeronde bovenkant. Het past het best bij stijlen die minder 
ingetogen zijn.
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Douchedeurscharnier Art glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8041031

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  750 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Art glas/wand 90° tweezijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8042031

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  750 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Art glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8043031

max. deurgewicht per paar  35 kg

max. deurhoogte  2000 mm

max. deurbreedte  750 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal

Hoekverbinder Art  glas/wand  90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8048131

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Hoekverbinder Art glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8048331

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurbeslag Easy

Easy is een veelzijdig scharnier voor de douchedeur dat uiterst compact is. 
 Met zijn afgeronde hoeken brengt hij een klassieke lijn naar elke badkamer zonder het ontwerp te domineren.
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Douchedeurscharnier Easy glas/wand 90° éénzijdige wandmontage

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8011031

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt · 
levering zonder bevestigingsmateriaal

Douchedeurscharnier Easy glas-glas 135°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8017031

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt · 
levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurscharnier Easy glas-glas 180°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8013031

max. deurgewicht per paar  38 kg

max. deurhoogte  2250 mm

max. deurbreedte  900 mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · zelfsluitend vanaf 15° · traploos instelbaar nulpunt · 
levering zonder bevestigingsmateriaal

Hoekverbinder Easy glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8086131

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Hoekverbinder Easy glas-glas 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 8086331

max. deurgewicht per paar  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  messing

i Glasdikte 8 mm · levering zonder bevestigingsmateriaal
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Schuifdeursystemen voor de douche
Premium 
Slide SH Aquant 40

pagina 101 105

nisdouche 1 deur (max. mm) 1500 1550

nisdouche 2 deuren (max. mm) 2050

hoekdouche 1 deur (max. mm) 1500 x 1100 1150 x 1150

hoekdouche 2 deuren (max mm) 1000 x 1000 1150 x 1150

glasdikte gehard (mm) 8 / 10 8

max. deurgewicht (kg) 60 40

Medio 2019 verkrijgbaar bij Bohle. MasterTrack ST schuifdeurbeslag voor douchecabines.  
Kijk op onze website voor meer informatie: www.bohle.com
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Schuifdeursysteem Bohle Premium Slide SH

Het schuifdeurbeslag Premium Slide SH voor volglazen douches kenmerkt zich door zijn elegantie en door het gebruik van hoogwaardig rvs. Of het nu in een privé 
vertrek of een openbare ruimte wordt ingezet - het schuifdeursysteem Premium Slide SH voldoet aan de hoogste eisen. Bohle biedt de volgende sets standaard 
aan: Hoekopstelling met 2 deuren, nis met 1 deur, nis met 1 deur en zijpaneel.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Premium Slide SH set nisdouche 1 deur

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214891

max. deurgewicht  60 kg

max. deurhoogte  2200 mm

max. deurbreedte  775 mm

materiaal  RVS

i Glasdikte 8, 10 mm · met dorpel · de meegeleverde U-profielen zijn van 
aluminium

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
2x                                                                 glijstanghouders
2x                                                                 puntbevestiging vast paneel
2x                                                                 puntbevestiging deur
2x                                                                 stoppers
1x                                                                 vloergeleider
2x                                                                 aluminium U-profiel
1x                                                                 afdekprofiel
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Premium Slide SH set hoekdouche 1 deur

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214892

max. deurgewicht  60 kg

max. deurhoogte  2200 mm

max. deurbreedte  775 mm

materiaal  RVS

i Glasdikte 8, 10 mm · met dorpel · de meegeleverde U-profielen zijn van 
aluminium

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
2x                                                                 glijstanghouders
2x                                                                 puntbevestiging vast paneel
2x                                                                 puntbevestiging deur
2x                                                                 stoppers
1x                                                                 vloergeleider
4x                                                                 aluminium U-profiel
1x                                                                 afdekprofiel
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Premium Slide SH Set Hoekdouche 2 deuren

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5214890

max. deurgewicht  60 kg

max. deurhoogte  2200 mm

max. deurbreedte  525 mm

materiaal  RVS

i Glasdikte 8, 10 mm · met dorpel · de meegeleverde U-profielen zijn van 
aluminium

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 looprails
2x                                                                 glijstanghouders
4x                                                                 puntbevestiging vast paneel
4x                                                                 puntbevestiging deur
4x                                                                 stoppers
2x                                                                 vloergeleider
4x                                                                 aluminium U-profiel
2x                                                                 afdekprofiel
1x                                                                 hoekverbinding voor de glijstang
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Schuifdeursysteem Willach Aquant 40

Het innovatieve doucheschuifdeurbeslag Aquant 40 is een echt wonder in termen van ruimtegebruik. Ondanks de tweezijdige sluitdemper het slanke profiel 
slechts 50 mm hoog en 57 mm diep. Dankzij stabiele wandbeugels en intelligent ontworpen profielen en loopwagens is plafondophanging in alle inbouwsituaties 
overbodig. Aquant 40 kan gebruikt worden voor hoek-, nis- of u-douches. Zowel enkeldeurs- als dubbeldeurs-toepassingen kunnen worden gerealiseerd. 
Installaties bij en op badkuipen zijn ook mogelijk.
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Aquant 40 Set hoekdouche met zelfsluitende demper 1 deur

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215086

max. deurgewicht  40 kg

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · Let op: Graag de afdichting 
met balg BO 5215190 of BO 5215191 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                              profielset                                       looprail, afdekkap, profiel voor vaste beglazing, waterkeringsprofiel
1x                                              toebehoren set deur                     2x slede, 2 x eindstop, 1 x sluitdemper, 2x vloergeleider (links, rechts)
1x                                              toebehoren set montage              2x wandhouder met schroeven/pluggen, 1 x set montagehulpmiddelen, 1 x montagehandleiding
1x                                              toebehoren set hoekstuk              1x hoekstuk, 1x afdekkap van rvs voor hoekstuk, 2x houder voor hoekstuk
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Aquant 40 Set Hoekdouche met zelfsluitende demper 2 deuren

MAX. DEURGEWICHT · LENGTE ART.-NR.

20 kg · 950 x 950 mm BO 5215087

40 kg · 1150 x 1150 mm BO 5215088

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

Afwerking  gepolijst

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · Let op: Graag de afdichting 
met balg BO 5215190 of BO 5215191 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                              profielset                                       looprail, afdekkap, profiel voor vaste beglazing, waterkeringsprofiel
2x                                              toebehoren set deur                     2x slede, 2 x eindstop, 1 x sluitdemper, 2x vloergeleider (links, rechts)
1x                                              toebehoren set montage              2x wandhouder met schroeven/pluggen, 1 x set montagehulpmiddelen, 1 x montagehandleiding
1x                                              toebehoren set hoekstuk              1x hoekstuk, 1x afdekkap van rvs voor hoekstuk, 2x houder voor hoekstuk
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Aquant 40 Set nisdouche met demper 1 deur

MAX. DEURGEWICHT · LENGTE ART.-NR.

40 kg · 1150 mm BO 5215089

40 kg · 1550 mm BO 5215090

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

Afwerking  gepolijst

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · Let op: Graag de afdichting 
met balg BO 5215190 of BO 5215191 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                              profielset                                       looprail, afdekkap, profiel voor vaste beglazing, waterkeringsprofiel
1x                                              toebehoren set deur                     2x slede, 2 x eindstop, 1 x sluitdemper, 2x vloergeleider (links, rechts)
1x                                              toebehoren set montage              2x wandhouder met schroeven/pluggen, 1 x set montagehulpmiddelen, 1 x montagehandleiding
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Aquant 40 Set nisdouche met demper 2 deuren

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215091

max. deurgewicht  20 kg

max. deurhoogte  2500 mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · Let op: Graag de afdichting 
met balg BO 5215190 of BO 5215191 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                              profielset                                       looprail, afdekkap, profiel voor vaste beglazing, waterkeringsprofiel
2x                                              toebehoren set deur                     2x slede, 2 x eindstop, 1 x sluitdemper, 2x vloergeleider (links, rechts)
1x                                              toebehoren set montage              2x wandhouder met schroeven/pluggen, 1 x set montagehulpmiddelen, 1 x montagehandleiding
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Aquant 40 profielset

LENGTE ART.-NR.

950 mm BO 5215092

1150 mm BO 5215093

1550 mm BO 5215094

2050 mm BO 5215095

max. deurgewicht  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  Aluminium

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · max. breedtes en hoogtes: 
bij nisdouches 1-vleugelig max. 1700 mm breedte en bij 2-vleugelig max. 
2000 mm breedte · bij hoek- en nisdouches tot 1500 x 1500 mm, hoekdouche 
als eenzijdig tweevleugelige toepassing ook tot 2000 x 1200 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 looprails
1x                                                                 afdekking
1x                                                                 profiel voor vaste beglazing
1x                                                                 waterkeringsprofiel

Aquant 40 Toebehoren set deur

MAX. DEURGEWICHT ART.-NR.

20 kg BO 5215096

40 kg BO 5215097

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 loopwagen
2x                                                                 eindaanslag
2x                                                                 sluitdemper aan beide kanten
1x                                                                 vloergeleider links
1x                                                                 vloergeleider rechts
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Aquant 40 Toebehoren set montage

ART.-NR.

BO 5215098

i Glasdikte 8 mm · min. deurbreedte 380 mm · Toebehorenset voor 
montage van de looprail

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
2x                                                                 wandhouder met schroeven/pluggen
1x                                                                 set montagehulpmiddelen
1x                                                                 montage instructie 

Aquant 40 greep

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5215194

max. deurgewicht  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  RVS

i Glasdikte 8 mm
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Aquant 40 toebehoren set hoekstuk

ART.-NR.

BO 5215099

max. deurgewicht  – kg

max. deurhoogte  – mm

max. deurbreedte  – mm

materiaal  kunststof

i Toebehoorset voor verbinding van de looprail bij hoekoplossingen

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 hoekstuk
1x                                                                 afdekkappen van rvs voor hoekstuk
2x                                                                 houder voor hoekstuk

Aquant 40 balgafdichting voor nisdouche

LENGTE ART.-NR.

2000 mm BO 5215190

2490 mm BO 5215191

i Glasdikte 8 mm · De glasaftrekmaat bedraagt 14 mm

Aquant 40 verticale afdichting

LENGTE ART.-NR.

2000 mm BO 5215192

2490 mm BO 5215193

i Glasdikte 8 mm · Afdichtingen tussen vaste- en schuifwand · 
Verpakkingseenheid 1 paar
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Aquant 40 klemprofiel voor wandaansluiting

LENGTE ART.-NR.

2000 mm BO 5215196

2490 mm BO 5215197

Vorm  U

i Klemprofiel voor wandaansluiting, passend bij Aquant 40 
schuifdeursysteem · incl. Kunststof inleg, geen verlijmingen/verzegelingen 
nodig · Glasdikte 8 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 Klemprofiel
1x                                                                 kleminleg

Douchedeurafdichting met 90° magneetprofiel voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213529

Lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Bohle Vigo Inloopdouche

De Walk-In douchestang Vigo biedt een strak design voor de hoogste eisen. De glasplaat van elke gewenste lengte wordt eenvoudig in de bevestigingsstangen 
gestoken, die individueel instelbaar zijn en onzichtbaar tussen de vloer en het plafond geschroefd kunnen worden. Er is geen stabilisatiestang nodig. 
Drempelloos, dus ook toegankelijk voor mindervaliden. Ideaal voor schuine plafonds en verfijnde, open ontwerpen.
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Bohle Vigo inloopdouche

VORM · AFWERKING ART.-NR.

vierkant · geborsteld BO 5215435

rond · geborsteld BO 5215437

rond · gepolijst BO 5215438

Lengte  2800 mm

i Glasdikte 8, 10 mm · De stangen kunnen op iedere gewenste lengte 
worden ingekort

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 
1x                                                                 
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Bohle Vigo Walk-In Adapter voor UV-verlijming

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5215700

materiaal  RVS

Lengte  – mm

i Lijmadapter voor een schroefloze vloerbevestiging · Met ribbels aan de 
onderkant voor optimale lijmverdeling · Er is alleen een stabilisatieboring in 
de vloer nodig

Bohle Vigo Walk-In Adapter voor UV-verlijming

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5215702

gepolijst BO 5215703

materiaal  RVS

Lengte  – mm

i Lijmadapter voor een schroefloze vloerbevestiging · Met ribbels aan de 
onderkant voor optimale lijmverdeling · Er is alleen een stabilisatieboring in 
de vloer nodig
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Tijdloos modern. Met Basic square is het Bohle gelukt om vorm en functionaliteit met elkaar te combineren.  
De variëteit aan uitvoeringen maakt bijna alle toepassingen mogelijk. In gepolijst en geborsteld verkrijgbaar.

Stabiliteitsstangen
Bohle square
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Stabiliteitsstang set Bohle square 15x15 glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420240

gepolijst BO 5420241

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  963 mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm

Bohle square 15 x 15 mm
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Stabiliteitsstang set Bohle square 15x15 glas-glas

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5420237

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  953 mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm

Stabiliteitsstang set Bohle square 15x15 glas-wand 45°

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420238

gepolijst BO 5420239

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  451 mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm
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Wandaansluiting 90° Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420242

gepolijst BO 5420243

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

Wandaansluiting 45° Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420244

gepolijst BO 5420245

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm
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Wandaansluiting verstelbaar 90° Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420246

gepolijst BO 5420247

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

Verbinder 180° met glasaansluiting Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420248

gepolijst BO 5420249

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm
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Driehoekverbinder Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420250

gepolijst BO 5420251

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

Hoekverbinder verstelbaar 90°-180° Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420252

gepolijst BO 5420253

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm
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Hoekverbinder verstelbaar met glasaansluiting Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420254

gepolijst BO 5420255

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm

Glasaansluiting verstelbaar Bohle square 15x15

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5420256

gepolijst BO 5420257

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm
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Stabiliteitsstang Bohle square 15x15

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

geborsteld · 1000 mm BO 5420258

gepolijst · 1000 mm BO 5420259

geborsteld · 2000 mm BO 5420260

gepolijst · 2000 mm BO 5420261

maat  15 x 15 mm

materiaal  rvs
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Stabiliteitsstang set Bohle square 12x12 glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420262

maat  12 x 12 mm

materiaal  messing

lengte  1210 mm

i Stang kan ingekort worden · Glasdikte 8, 10 mm
Deze stabiliteitsstang is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel BO 5420262B

Bohle square 12x12

maat  12 x 12 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Bevestiging met boring in het glas · Glasdikte 8, 10, 12 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213679
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Bohle square 12 x 12 mm



Eenvoudige montage omdat de stang op elke maat in te korten is. Geen glasbewerking nodig. De glashouder is draaibaar.

Bohle round
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Stabiliteitsstang set Bohle round ø12 glas/wand 90°

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420065

maat  ø 12 mm

materiaal  messing

lengte  1210 mm

i Stang kan ingekort worden · verstelbare wandaansluiting · Glasdikte 8, 
10 mm · Deze stabiliteitsstang is ook verkrijgbaar in zwart onder artikel  
BO 5420065B

Wandaansluiting 90° Bohle round ø12

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420064

maat  ø 12 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i voor stabiliteitsstang BO 5420065

Bohle round ø 12 mm
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Bohle round ø12

maat  ø 12 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Bevestiging met boring in het glas · Glasdikte 8, 10, 12 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213678
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Stabiliteitsstang Bohle round ø19

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

glansverchroomd  ·  1000 mm   BO 5420101

rvs look  ·  1000 mm   BO 5420003

glansverchroomd  ·  1300 mm   BO 5420105

rvs look  ·  1300 mm   BO 5420007

glansverchroomd  ·  1800 mm   BO 5420107

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

i Zonder aansluitingen

Glasaansluiting verstelbaar Bohle round ø19 voor 6 - 8 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420021

rvs look BO 5420023

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8 mm

Bohle round ø 19 mm
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Glasaansluiting verstelbaar Bohle round ø19 voor 10 - 12 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420025

rvs look BO 5420027

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 10, 12 mm

Glasaansluiting verstelbaar Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420121

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm

Wandaansluiting 90° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420061

rvs look BO 5420063

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm
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Wandaansluiting 90° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420011

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

Wandaansluiting 90° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420111

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

        131



Wandaansluiting 45° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420115

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

Verbinder 180° met glasaansluiting Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420135

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm
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Hoekverbinder 135° met glasaansluiting Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420141

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · kan aan linker- en rechterkant gebruikt worden

Hoekverbinder 90° met glasaansluiting Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420145

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm · kan aan linker- en rechterkant gebruikt worden
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Driehoekverbinder met glasaansluiting Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420151

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm

Driehoekverbinder Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420155

rvs look BO 5420156

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm
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Verbinder verstelbaar 90°-180° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420161

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

Verbinder met glasaansluiting Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420125

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8, 10 mm
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Hoekverbinder 90° Bohle round ø19

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420041

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

Glas/plafondaansluiting 180° Bohle round ø19 voor 6 - 8 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420051

maat   ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 6, 8 mm

Glas/plafondaansluiting 180° Bohle round ø19 voor 10 - 12 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420055

maat   ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  – mm

i Glasdikte 10, 12 mm
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Telescopische stabiliteitsstangen set Bohle round ø19 glas/wand 90°

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

glansverchroomd · 820 - 1000 mm BO 5420211

glansverchroomd · 1000 - 1150 mm BO 5420215

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

i lengte verstelbaar · Glasdikte 6, 8, 10 mm

Bohle telescopisch round ø 19 mm
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Telescopische stabiliteitsstangen set Bohle round ø19 glas-wand 45°

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

glansverchroomd · 240 - 400 mm BO 5420221

glansverchroomd · 550 - 700 mm BO 5420225

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

i lengte verstelbaar · Glasdikte 6, 8, 10 mm · Stang kan ingekort worden

Telescopische stabiliteitsstangen set Bohle round ø19 glas-glas

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5420231

maat  ø 19 mm

materiaal  messing

lengte  750 - 1050 mm

i lengte verstelbaar · Glasdikte 6, 8, 10 mm

        138

i Verdere informatie (tekeningen, gebruiksaanwijzingen etc. ) vindt u in onze online shop www.bohle.nl.



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurgrepen- en knoppen
Met het  grote aanbod aan knoppen, grepen en handdoekhouders kunt u uw badkamer nog meer aan uw eigen wensen aanpassen.  
Er is veel keus in materiaal, model, kleur en toepassing. 
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurgreep zelfklevend eenzijdig

AFWERKING · DIEPTE ART.-NR.

geborsteld · (H) 17 mm BO 5113720

gepolijst · (H) 17 mm BO 5113721

gepolijst · (H) 8 mm BO 5113723

materiaal  rvs

breedte  (B) 12 mm

hoogte  (L) 150 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5213725

rvs look     BO 5213726

materiaal  messing

breedte  ø30 mm

hoogte  – mm

diepte  50 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING · MATERIAAL ART.-NR.

glansverchroomd  · messing    BO 5213705

rvs look  · messing    BO 5213706

glansverchroomd  · Aluminium    BO 5213708

rvs look  · Aluminium    BO 5213709

glasbewerking  ja

hoogte  – mm

diepte  30 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas: ø 10 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5213715

rvs look     BO 5213716

materiaal  messing

breedte  ø40 mm

hoogte  – mm

diepte  35 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5213722

materiaal  messing

breedte  ø30 mm

hoogte  – mm

diepte  30 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurknop kristalglas dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

transparant     BO 5213781

materiaal  glas

breedte  ø37 mm

hoogte  – mm

diepte  35 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas ø12 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING · MATERIAAL ART.-NR.

glansverchroomd  · messing    BO 5206702

glansverchroomd  · zink    BO 5206700

hoogte  – mm

breedte  ø 35 mm

diepte  35 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8 mm · boorgat in glas ø12 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213701

rvs look BO 5213700

materiaal  aluminium

breedte  ø40 mm

hoogte  – mm

diepte  16 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas ø16 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurknop dubbelzijdig 17/35 mm

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0501331

materiaal  messing

breedte  ø35 mm

hoogte  – mm

diepte  35 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · boorgat in glas ø14 mm · 
eenzijdig met stootblokje

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0501531

materiaal  messing

breedte  ø35 mm

hoogte  – mm

diepte  37 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · boorgat in glas ø14 mm · 
stootblokje aan 2 zijden
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213751

materiaal  messing

breedte  ø40 mm

hoogte  – mm

diepte  37 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas ø12 mm

Douchedeurknop eenzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5213771

materiaal  messing

breedte  ø22 mm

hoogte  – mm

diepte  29 mm

i Glasdikte gehard glas 4, 6, 8 mm · boorgat in glas ø8 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5206704

materiaal  messing

breedte  ø35 mm

hoogte  – mm

diepte  42 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · boorgat in glas ø12 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BK 0503031

rvs look BK 0503055

materiaal  messing

breedte  30 mm

hoogte  30 mm

diepte  30 mm

i Glasdikte gehard glas 8, 10 mm · boorgat in glas ø12 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5206711

rvs look BO 5206713

materiaal  messing

breedte  30 mm

hoogte  25 mm

diepte  30 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5206714

materiaal  messing

breedte  50 mm

hoogte  50 mm

diepte  35 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

        146

Dit artikel is ook verkrijgbaar in zwart onder BO 5206711B



Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurknop dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5206717

materiaal  messing

breedte  70 mm

hoogte  30 mm

diepte  30 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurgreep dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5212510

gepolijst BO 5212511

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  (L) 171 mm

diepte  60 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
152 mm · boorgat in glas: ø 10 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Douchedeurgreep dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5212514

gepolijst BO 5212515

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  (L) 222 mm

diepte  60 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
203 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurgreep dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5212520

materiaal  rvs

breedte  19 mm

hoogte  (L) 171 mm

diepte  65 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
152 mm · boorgat in glas: ø 10 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Douchedeurgreep dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

geborsteld BO 5212524

gepolijst BO 5212525

materiaal  rvs

breedte  19 mm

hoogte  (L) 222 mm

diepte  65 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
203 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Douchedeurgreep dubbelzijdig

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5212506

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  (L) 171 mm

diepte  60 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
152 mm · boorgat in glas: ø 10 mm

Handdoekhouder met greep

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5213849

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  (L/LC) 476/171 mm

diepte  60 mm

i Glasdikte gehard glas 6 - 12 mm · boorgat in glas ø12 mm · afstand 
gatboringen midden (C-C) 457/152 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Handdoekhouder

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215034

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  476 mm

diepte  60/8 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
457 mm · boorgat in glas ø12 mm

Handdoekhouder

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215035

materiaal  rvs

breedte  ø19 mm

hoogte  629 mm

diepte  60/8 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
610 mm · boorgat in glas ø12 mm
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Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.

Handdoekhouder met knop

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215024

materiaal  rvs

breedte  ø25 mm

hoogte  (L) 400 mm

diepte  65 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
375 mm · boorgat in glas ø14 mm

Handdoekhouder met knop

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215025

materiaal  rvs

breedte  30 mm

hoogte  (L) 415 mm

diepte  65 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
400 mm · boorgat in glas ø12 mm
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Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

Handdoekhouder met knop

AFWERKING ART.-NR.

gepolijst BO 5215026

materiaal  rvs

breedte  ø25 mm

hoogte  (L) 500 mm

diepte  65 mm

i Glasdikte gehard glas 6, 8, 10, 12 mm · afstand gatboringen midden (C-C) 
475 mm · boorgat in glas ø14 mm
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Douchedeurafdichtingen

Douchedeurafdichting onder met dichtlip en waterkering  voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213490

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting onder met dichtlip en waterkering  voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281091

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met waterkering en balg aan onderzijde voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213494

lengte  2010 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met balg voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213517

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met balg voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281020

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met balg voor 8 mm

ART.-NR.

     BO 5281021

lengte  2000 mm

i Glasdikte 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met 180° frontaanslag voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213518

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 180° frontaanslag voor 8 - 10 mm

ART.-NR.

     BO 5281018

lengte  2160 mm

i Glasdikte 8 - 10 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 90° hoekaanslag voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213519

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met 90° hoekaanslag voor 8 - 10 mm

ART.-NR.

     BO 5281019

lengte  2160 mm

i Glasdikte 8 - 10 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 135° magneetprofiel voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213515

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 135° magneetprofiel voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281016

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met 90° magneetprofiel voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213529

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 90° magneetprofiel voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281031

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 180° magneetprofiel voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213530

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met 180° magneetprofiel voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281032

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met 90° magneetprofiel voor 6 - 8 mm

LENGTE ART.-NR.

 2000 mm    BO 5281035

 2500 mm    BO 5281036

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met waterkering voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213491

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met zijdelingse dichtlip voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5281094

lengte  2010 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met zijdelingse dichtlip voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

BK 69060

lengte  2010 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting onder met dichtlip voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213516

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met open dichtlip voor 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213492

lengte  2160 mm

i Glasdikte 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met open dichtlip voor 10 mm

ART.-NR.

     BO 5281092

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met lange dichtlip voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213493

lengte  2160 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met lange dichtlip voor 10 - 12 mm

ART.-NR.

     BO 5281093

lengte  2160 mm

i Glasdikte 10 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met korte dichtlip voor 6 - 8 mm

ART.-NR.

     BO 5281095

lengte  2500 mm

i Glasdikte 6 - 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting met zijdelingse dichtlip voor 6 mm

ART.-NR.

     BO 5213527

lengte  2200 mm

i Glasdikte 6 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting met zijdelingse dichtlip voor 8 mm

ART.-NR.

     BO 5213524

lengte  2200 mm

i Glasdikte 8 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting zelfklevend met balg voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BK 69230

lengte  2500 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting zelfklevend met balg voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BK 69240

lengte  2500 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting zelfklevend met 90° magneetprofiel voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BK 69250

lengte  2500 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting zelfklevend met 180° magneetprofiel voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BK 69260

lengte  2500 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC
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Douchedeurafdichting zelfklevend met waterkering en balg aan onderzijde voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BO 5200335

lengte  2200 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC

Douchedeurafdichting zelfklevend met zijdelingse dichtlip voor 8 - 12 mm

ART.-NR.

BO 5200336

lengte  2500 mm

i Glasdikte 8 - 12 mm · materiaal PVC
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Combinatie van badkuip-opzetprofiel en draagstrip voor magneetprofiel

MATERIAAL ART.-NR.

aluminium BO 5281044

lengte  2000 mm

afwerking  gepolijst geanodiseerd E3/EV1

i

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
BO 5281033                                                                 Magneetlijstdrager
BO 5281045                                                                 Badkuip-opzetprofiel

Badkuip-opzetprofiel 90°

MATERIAAL ART.-NR.

aluminium BO 5281045

lengte  2000 mm

afwerking  gepolijst geanodiseerd E3/EV1

i

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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Draagstrip voor magneetprofiel - nisopstelling

MATERIAAL ART.-NR.

aluminium BO 5281033

lengte  2000 mm

afwerking  gepolijst geanodiseerd E3/EV1

i schroeven en afdekkappen zijn inbegrepen

Draagstrip voor dichtingsprofiel

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

2010 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5281040

2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1 BO 5281042

materiaal  aluminium

i voorgeboord

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.
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Dorpels

Dorpel

AFWERKING ART.-NR.

zilverkleurig glanzend BK 6907031

RAL 9010 zuiver wit BK 6907082

lengte  1800 mm

i niet zelfklevend · Bevestiging moet individueel en op locatie 
plaatsvinden.

Eindkappen voor dorpel

AFWERKING ART.-NR.

zilverkleurig glanzend BK 6907331

RAL 9010 zuiver wit BK 6907382

i Set van eindkap rechts en eindkap links

Tape Bohle Duplocoll®

i  dikte 3 mm · kleur transparant · rol 12 m

BREEDTE · GLASDIKTE ART.-NR.

5 mm · 8; 8,76 mm BO 5207936

7 mm · 10; 10,76 mm BO 5207938

9 mm · 12; 12,76 mm BO 5207935

14 mm · 17,52 mm BO 5209630

APPLICATOR ART.-NR.

8; 10 mm BO 5207939N

10,76; 12,7; 12,76 mm BO 5207946N

ADAPTER VOOR ART.-NR.

10; 12 mm BO 5207948

8,76; 10,76 mm BO 5207947

17,52 mm BO 5207949

Meer producten en informatie vindt u op www.bohle.nl.
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Dorpel

LENGTE ART.-NR.

1000 mm BK 69080

2000 mm BK 69081

breedte  20 mm

hoogte  10 mm

kleur  transparant

materiaal  acryl

i niet zelfklevend · Bevestiging moet individueel en op locatie 
plaatsvinden.

Dorpel

LENGTE ART.-NR.

1000 mm BK 69130

2000 mm BK 69131

breedte  10 mm

hoogte  5 mm

kleur  transparant

materiaal  acryl

i niet zelfklevend · Bevestiging moet individueel en op locatie 
plaatsvinden.

Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.
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Profielen

U-profielen 10 x 10 x 10 x 1

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 5201558

 5000 mm · glansverchroomd    BO 5201562

 2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 5201557

 5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 5201561

 2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 5201559

 5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 5201563

 5000 mm · onbehandeld    BO 5201560

maat  10 x 10 x 10 x 1 mm

materiaal  aluminium
i Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 

decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen 15 x 15 x 15

LENGTE · AFWERKING · MAAT ART.-NR.

 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1       BO 5201566

 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1       BO 5201567

 5000 mm · glansverchroomd       BO 5201572

 2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1       BO 5201564

 5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1      BO 5201571

 2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31       BO 5201565

 5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31       BO 5201573

 2500 mm · zwart geëloxeerd E6/C35       BO 5201570B

 5000 mm · onbehandeld      BO 5201570

maat  15 x 15 x 15  mm

materiaal  aluminiumi Glasdikte 8 - 10 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer



        170 Prijzen vindt u in de prijslijst of in de online shop.

U-profielen 15 x 15 x 15 x 2

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

gepolijst  ·  5000 mm   BO 5201574

geborsteld  ·  5000 mm   BO 5201575

maat  15 x 15 x 15 x 2 mm

materiaal  rvs 304-2VA

i Glasdikte 8 - 10 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen

LENGTE · AFWERKING · MAAT ART.-NR.

 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1       BO 6703412

 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1       BO 6703430

 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1       BO 6703437

 5000 mm · glansverchroomd       BO 6703463

 2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1       BO 6703418

 5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1       BO 6703436

 2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31       BO 6703419

 5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31       BO 6703438

 5000 mm · onbehandeld       BO 6703464

materiaal  aluminium
i Glasdikte 6 - 8,76 mm · bijpassende eindkappen BO 6703461 

zilverkleurig
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen 20 x 15 x 20 x 1,5

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703424

 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703431

 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703427

 5000 mm · glansverchroomd    BO 6703466

 2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 6703429

 5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 6703426

 2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 6703432

 5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 6703428

 5000 mm · onbehandeld    BO 6703465

maat  20 x 15 x 20 x 1,5 mm

materiaal  aluminium
i Glasdikte 8 - 10,76 mm · bijpassende eindkappen BO 6703462 

zilverkleurig
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer
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Eindkappen set voor u-profielen

MAAT ART.-NR.

 20 x 13 x 20 mm    BO 6703461

 20 x 15 x 20 mm    BO 6703462

materiaal  kunststof

afwerking  zilverkleurig

i De eindkappen kunnen bevestigd worden met sillicone of dubbelzijdig 
tape. · verpakkingseenheid 10 stuks

U-profielen 20 x 17 x 20 x 1,5

LENGTE · AFWERKING ART.-NR.

 2150 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703444

 2500 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703433

 5000 mm · gepolijst geanodiseerd E3/EV1    BO 6703447

 5000 mm · glansverchroomd    BO 5201582

 2500 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 6703434

 5000 mm · aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1    BO 6703446

 2500 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 6703435

 5000 mm · rvs geëloxeerd E4/C31    BO 6703448

 2500 mm · zwart geëloxeerd E6/C35    BO 5201580B

 5000 mm · onbehandeld    BO 5201580

i Glasdikte 10 - 12,76 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen 20 x 20 x 20 x 2

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5201592

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5201591

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5201593

onbehandeld     BO 5201590

maat  20 x 20 x 20 x2 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i Glasdikte 10 - 15 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

maat  20 x 17 x 20 x 1,5 mm

materiaal  aluminium
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U-profielen 20 x 20 x 20 x 2

AFWERKING · LENGTE ART.-NR.

gepolijst  ·  5000 mm   BO 5201594

geborsteld  ·  5000 mm   BO 5201595

maat  20 x 20 x 20 x 2 mm

materiaal  rvs 304-2VA

i Glasdikte 10 - 15 mm · Toepassing: Installatie van scheidingswanden, 
hoekbescherming, decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · 
corrosiebestendig en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen 30 x 20 x 30 x 2

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5201622

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5201621

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5201623

onbehandeld     BO 5201620

maat  30 x 20 x 30 x 2 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i Glasdikte 10 - 15 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer

U-profielen 40 x 20 x 40 x 2

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd     BO 5201602

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5201601

rvs geëloxeerd E4/C31     BO 5201603

onbehandeld     BO 5201600

maat  40 x 20 x 40 x 2 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i Glasdikte 10 - 15 mm
Toepassing: Installatie van scheidingswanden, hoekbescherming, 
decoratieve bekleding en diverse andere toepassingen · corrosiebestendig 
en daardoor ook geschikt voor keuken en badkamer
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Klemprofiel

ART.-NR.

BO 5281046

afwerking  gepolijst geanodiseerd E3/EV1

maat  52 x 36 x 52 mm

materiaal  aluminium

lengte  2000 mm

i Glasdikte 8 mm · incl. klemstukken en afdekprofiel

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 klemprofiel
2x                                                                 afdekprofiel

Afdekkap voor klemprofiel BO 5281046

AFWERKING ART.-NR.

glansverchroomd BO 5281047

materiaal  kunststof

i Verpakkingseenheid 1 stuk

Aquant 40 klemprofiel

LENGTE ART.-NR.

2000 mm BO 5215196

2490 mm BO 5215197

afwerking  gepolijst

maat  32 x 20 x 32 mm

materiaal  aluminium

i Klemprofiel, passend bij Aquant 40 schuifdeursysteem · incl. kunststof 
inleg, geen verlijmingen/verzegelingen nodig · Glasdikte 8 mm

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN:
1x                                                                 klemprofiel
1x                                                                 kleminleg
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Spiegelprofiel 35 x 13 x 20

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5208001

rvs geëloxeerd E6/C31     BO 5208005

gepoedercoat  wit RAL 9010    BO 5208012

maat  35 x 13 x 20 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i Glasdikte 6 mm · spiegelgrootte = montagehoogte  - 24 mm

Spiegelprofiel clips 35 x 13 x 20

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5208025

maat  35 x 13 x 20 mm

materiaal  aluminium

lengte  5000 mm

i Glasdikte 6 mm

Eindkappen set voor spiegelprofiel

AFWERKING ART.-NR.

zilverkleurig     BO 5208030

rvs look     BO 5208031

wit     BO 5208032

materiaal  kunststof

i Set met 5x links en 5x rechts

Profielen
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Onzichtbare spiegelrails

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5208016

maat  81 x 7,3 mm

materiaal  aluminium

lengte  2000 mm

i Glasdikte 6 mm

Spiegeltape Xtramount®

BREEDTE · DIKTE · ROL ART.-NR.

 70 mm ·  1,0 mm ·  50 m  BO 5207757

 70 mm ·  1,0 mm ·  10 m  BO 5207756

i Passend bij de onzichtbare spiegelophanging BO 52 080 16 · Meer 
veiligheid voor uw spiegel is nauwelijks mogelijk. Xtramount® is een 
dubbelzijdige spiegeltape met een dragermateriaal van polyethyleen schuim 
met gesloten celconstructie (dichtheid 100 kg/m³), tweezijdig voorzien van 
een acrylaatlijm op basis van oplosmiddel en eenzijdig beschermd door 
blauw silliconepapier. Xtramount® is speciaal voor de verticale bevestiging 
van spiegels, ontwikkeld volgens DIN EN 1036, maar kan ook voor veel 
andere materialen zoals metaal, verschillende kunststoffen, glas of keramiek 
gebruikt worden.Xtramount® biedt u de volgende voordelen:- uitstekende 
vochtbestendigheid- grote aanvangshechting- UV-bestendig- geschikt 
voor gebruik buitenshuis- temperatuurbestendig van -30° tot +100°- 
Houdbaarheid: 12 maanden- uitstekend resistent tegen water, weekmakers, 
oliën en oplosmiddelen

J-spiegelprofiel 35 x 9 x 16

maat  35 x 9 x 16 mm

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1

lengte  2500 mm

i Glasdikte 6 mm

ART.-NR.

     BO 6703450
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L-spiegelprofiel 19 x 8

ART.-NR.

     BO 6703456

maat  19 x 8 mm

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1

lengte  2500 mm

i Glasdikte 6 mm

H-spiegelprofiel 32 x 8 x 13

ART.-NR.

     BO 6703459

maat  32 x 8 x 13 mm

materiaal  aluminium

afwerking  aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1

lengte  2500 mm

i

L-profiel 19 x 19

AFWERKING ART.-NR.

aluminiumkleurig geëloxeerd E6/EV1     BO 5201517

maat  19 x 19 mm

materiaal  aluminium

lengte  2500 mm

i



Reiniger

Bohle Premium glasreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 1 l     BO 5107805

i Ideaal voor ramen, spiegels, autoruiten en andere glas oppervlakken, 
gaat nieuwe vervuiling tegen · geen streepvorming · zonder drijfgas · bij 12 
flessen 3 sproeikoppen · goed biologisch afbreekbaar · Let op: niet geschikt 
voor uv-verlijming! Alleen geschikt voor reiniging na de verlijming!

Sproeikop voor glasreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

sproeikop voor glasreiniger     BO 5107810

i Voor BO 510 78 05
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inhoud 12 l     BO 5107807

inhoud 25 l     BO 5107806

tapkraan voor BO 5107806     BO 5107803



Bohle glasreiniger met private label

OMSCHRIJVING ART.-NR.

Citrus glasreiniger met bedrijfslogo     BO 5107808

i De Bohle profi-glasreiniger met citrus power formule overtuigt door 
extreem hoge reinigingskracht en streeploze glans. Bohle citrus power 
is ideaal voor ramen, spiegels, glazen meubels, hoogglansoppervlakken, 
werkplekken, keukenapparatuur en nog veel meer. Zelfs in het woonbereik, 
op autroruiten en gladde binnenoppervlakken in auto's zorgt de Bohle citrus 
power voor absolute zuiverheid. · Het ideale reclamemiddel voor uw bedrijf: 
De Bohle glasreiniger in de eindverbruiker-fles met uw eigen label! · Stuur 
uw eigen logo of visitekaartje in beeldformaat aan info@bohle.nl · Stuur 
ook de adres- en tekstinformatie die op het etiket gedrukt moeten worden 
mee. · Wanneer u een eigen huisstijl heeft, vermeld dan ook het lettertype. 
· Let erop dat bij beeldmotieven aan alle zijden een rand ontstaat van 3mm. 
· De tekst kan niet kleiner gedrukt worden dan 7 pnt. · U ontvangt van ons 
een PDF met een ontwerp die voor akkoord teruggestuurd dient te worden. · 
Verpakkingseenheid: 40 fles · min. Afname: 120 flesjes · inhoud 500 ml, incl. 
sproeikop

Bohle glasreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

Bohle glasreiniger citrus power     BO 5107809

i De Bohle profi-glasreiniger met citrus power formule overtuigt door 
extreem hoge reinigingskracht en streeploze glans. Bohle citrus power 
is ideaal voor ramen, spiegels, glazen meubels, hoogglansoppervlakken, 
werkplekken, keukenapparatuur en nog veel meer. Zelfs in het woonbereik, 
op autroruiten en gladde binnenoppervlakken in auto's zorgt de Bohle citrus 
power voor absolute zuiverheid. · Verpakkingseenheid: 40 fles · inhoud 500 
ml, incl. sproeikop

Bohle Professional glasreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

spuitbus a  660 ml    BO 5107900

vanaf 600 stuks met private label verkrijgbaar     BO 5107905

i In praktische spuitbus met milieuvriendelijk drijfgas · eenvoudig 
opsproeien en nawrijven -- klaar · geschikt voor glazen ruiten, gladde 
kunststof oppervlakken , spiegels, autoruiten, tegels, voor werkplaats 
en woning, vitrines en etalages, zorgt voor spiegelgladde, streeploze 
oppervlakken · Uitstekend geschikt voor het reinigen van glasdelen na het 
fusen. ·  
 
Let op: niet geschikt voor voorreiniging! Alleen geschikt voor reiniging na de 
verlijming! · Vanaf 600 stuks met private label verkrijgbaar
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Bohle speciaalreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

navulverpakking 1 l     BO 5107911

i Ideaal als voorreiniger van glasverlijmingen en verzegelingswerk. De 
Bohle speciaalreiniger ontvet en reinigt glas, metaal, keramiek en rubber. 
Door de speciale samenstelling wordt een absolute poriëndiepe reiniging 
bereikt. 

Lege fles voor Bohle speciaal reiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

lege fles 0,25 l voor Bohle speciaal reiniger     BO 5107914

i Comfortabel werken door handzaam formaat en gemonteerde sproeikop. 
· Sproeikop BO 5107810 voorgemonteerd. · Voor het omvullen van 1l of 27l 
speciaalreiniger

Trekker Economy

ART.-NR.

     BO 5107811

i Ideaal als goedkope give-a-way- aan uw klanten! · Kunststof trekker met 
zachte flap voor streeploos schone oppervlakken. Inclusief ophanghaak. · 
Verpakkingseenheid 25 stuks · breedte 23 cm
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navulverpakking 27 l     BO 5107912

lege fles 0,25 l voor Bohle speciaal reiniger     BO 5107914



Reinigingsdoeken Big Wipes Heavy Duty

OMSCHRIJVING ART.-NR.

80 doekjes per box     BO 5141626

i Dubbelzijdige industriele reinigingsdoeken. De ruwe zijde verwijdert 
hardnekkig vuil, de zachte zijde absorbeert het vuil. · Voor snelle en grondige 
reiniging. · Verwijdert: verf, lijm, niet uitgehard PU-schuim, bitumen, silicone 
en olie van handen, gereedschappen en oppervlakken. · Dermatologisch 
getest, vrij van conserveringsmiddelen, met huidverzorging: bevat aloe Vera, 
lanoline, glycerine en Vitamine E. · Antibacteriele werking: doodt >90% van 
alle bacterien. 
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Poetspapier
Poetsdoekafroller

OMSCHRIJVING ART.-NR.

poetsdoekafroller     BO 5141616

i Poetsdoekafroller als vloerstandaard voor grote rollen . met 
vuilniszakhouder . poetspapier rol niet bij levering inbegrepen.

Poetspapier Economy 2-laags 420 blad

ART.-NR.

poetspapier     BO 5141617

i Poetspapier · wit · 2-laags · Verpakkingseenheid 6 stuk · Aantal: 420 blad 
à 20 x 34 cm

Poetspapier Economy 2-laags 1000 blad

OMSCHRIJVING ART.-NR.

wit     BO 5141620

blauw     BO 5141621

i Poetspapier · 2-laags · Bijhorende afroller BO 5141616 · 
Verpakkingseenheid 2 stuk · Aantal: 1000 blad à 24 x 38 cm · Gewicht: 2 x 
18 g/m²
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Poetspapier Premium 4-laags 1000 blad

OMSCHRIJVING ART.-NR.

poetspapier     BO 5141625

i Poetspapier · 4-laags · wit · Bijhorende afroller BO 5141616 · 
Verpakkingseenheid 2 stuk · Aantal: 1000 blad à 38 x 38 cm

Speciale UV-poetsdoek

OMSCHRIJVING ART.-NR.

speciale UV-poetsdoek     BO 5141630

i Textielachtige polijst- en poetsdoek · 70 % viscose, 30 % polyester · voor 
het afnemen van vloeibare en vaste stoffen van krasgevoelige oppervlakken 
· dispenser 275 doeken ·  bijzonder geschikt voor het verwijderen van 
lijmresten na de voor-uitharding · Kleur wit · grootte doek: 40 x 38 cm · 
Gewicht: 50 g/m²

Microfiber doeken Economy

ART.-NR.

     BO 5141642

i Voor het streepvrij reinigen van alle gladde en poreuze oppervlakken ook 
zonder chemische hulpmiddelen · meervoudig wasbaar tot 90°C · Maat 40 
x 38 cm · Gewicht 100 g/m² · materiaal vezeldoek · Verpakkingseenheid 5 
stuks
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BriteGuard®

BriteGuard® Surface SEALER

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 500 ml     BO 5810500

i Surface SEALER is geschikt voor alle gladde oppervlakken van glas en 
glaskeramiek. Hierbij speelt het geen rol, of het behandelde materiaal zich 
buiten of binnen bevindt, en of u douches, scheidingswanden, serres, gevels 
of glazen meubels wilt beschermen. · Bij de 0,5l fles is een sproeikop BO 
5107810 inbegrepen · Let op: Het verzenden van 5 liter verpakkingen is 
buiten Duitsland alleen per expediteur mogelijk.  · Houdbaarheid in originele 
verpakking: 12 maanden vanaf productiedatum

BriteGuard® Surface SEALER X

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 500 ml     BO 5820500

i Surface SEALER X is ontwikkeld voor de bescherming van ruwe 
oppervlakken, dit kan zowel gezandstraald alsook gesatineerd glas zijn.  · Bij 
de 0,5l fles is een sproeikop BO 5107810 inbegrepen · Let op: Het verzenden 
van 5 liter verpakkingen is buiten Duitsland alleen per expediteur mogelijk.  
· Houdbaarheid in originele verpakking: 12 maanden vanaf productiedatum 
· Het materiaal is niet geschikt voor buitentoepassingen. Bij vragen svp 
contact opnemen met onze technische medewerkers.

BriteGuard® Surface ACTIVATOR

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 1 l     BO 5831000

i Voor de voorreiniging van gladde glas-/glaskeramische oppervlakken 
voor de coating met Surface SEALER.
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inhoud 5 l     BO 5815000

inhoud 5 l     BO 5825000

inhoud 5 l     BO 5835000



BriteGuard® Surface FINISHER

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 1 l     BO 5841000

i Voor het eenvoudig verwijderen van overtollige Surface SEALER na het 
coaten. · Let op: Het verzenden van 5 liter verpakkingen is buiten Duitsland 
alleen per expediteur mogelijk. 

BriteGuard® Express

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 100 ml     BO 5850010

inhoud 500 ml     BO 5850050

i Veredel uw douches voor de montage snel en eenvoudig met BriteGuard 
Express. Het behandelde oppervlak wordt direct beschermd en is makkelijk 
te reinigen. Zo heeft uw klant lang plezier van de hoogwaardige douche. 
Het aanbrengen is zeer eenvoudig. De speciale vloeistof wordt gelijkmatig 
aangebracht met de sproeifles op het schone glas. Met een doek wordt 
deze weer uitgewist. Daarbij moet opgelet worden, dat het oppervlak 
gelijkmatig en voldoende is ingesproeit. Het oppervlak is nu direct 
beschermd. Het one-step product is geschikt voor binnen en buiten. Het 
product kan gebruikt worden voor zowel douches, scheidingswanden alsook 
voor serres. De vuilwerende werking houdt duidelijk langer aan dan bij 
vergelijkbare producten op de markt. · snellere bescherming voor alle gladde 
glasoppervlakken · eenvoudige toepassing . glasplaat reinigen. BriteGuard 
Express gelijkmatig aanbrengen en uitwrijven. · direct hydrofoob (water 
parelt eraf) · bescherming & easy to clean voor meerdere maanden · steeds 
te vernieuwen · voor profs en thuisgebruik
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inhoud 5 l     BO 5845000

inhoud 5 l     BO 5850000



BriteGuard® kalkreiniger

OMSCHRIJVING ART.-NR.

inhoud 1 l     BO 5881001

i BriteGuard® kalkreiniger is een mildzure, licht viscose reiniger op 
basis van natuurlijke organische zuren. Het is geschikt om hardnekkige 
kalk moeiteloos te verwijderen. Het kan worden gebruikt op glas, 
keramiek, metaal en andere zuurbestendige oppervlakken. Vooral 
gevoelige, hoogwaardige materialen kunnen voorzichtig worden 
gereinigd. Bij onbekende ondergronden moet de kalkreiniger eerst op 
een onopvallende plaats getest worden. BriteGuard® kalkverwijderaar is 
ontwikkeld om kalkaanslag te verwijderen. Daarnaast zijn er echter ook 
andere bestanddelen aanwezig in water, die resten achterlaten op het 
oppervlak. Deze moeten met andere reinigers verwijderd worden. Als 
onderhoudsreiniging 5 tot 1:10 verdund aanbrengen, in laten werken, 
aansluitend het vuil met een zachte spons of borstel verwijderen en 
naspoelen met voldoende water. Voor extreme vervuiling onverdund 
gebruiken. Zo nodig het reinigingsproces herhalen. · Voor gevoelige 
oppervlakken · krachtig · milde, natuurlijke zuurcomponenten · lichtviscoos  · 
ecologisch en biologisch afbreekbaar

XtraClean reinigingspasta

i XtraClean reinigingspasta is dankzij miljoenen microdeeltjes in staat 
om afzettingen, bouwvuil of roest op glas, rvs, keramiek, tegelvoegen en 
andere harde oppervlakken te verwijderen. Ze verwijdert zelfs betonspatten 
en olieresten effectief en reinigt vervuilde machines in een handomdraai. 
De reinigingsdeeltjes worden ondersteunt door oppervlakteactieve stoffen, 
die de oplosbaarheid van vette vlekken verhoogd, zowel als essentiële oliën, 
die vrijkomen bij de reiniging. Hiervoor geldt: Hoe hoger de temperatuur 
bij het reinigen, hoe meer oliën vrijkomen en des te productiever is de 
reinigingspasta. · inhoud 100 g

OMSCHRIJVING ART.-NR.

100 g     BO 5886001
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Toebehoren
Wegwerphandschoenen, latex

OMSCHRIJVING ART.-NR.

maat L     BC 5050300

i Wegwerphandschoen van latex. Bescherming tegen geïrriteerde huid of 
allergische reacties bij gebruik van chemicaliën · inhoud 100 stuks

Wegwerphandschoenen Dermatril

MAAT ART.-NR.

XL BO 5007510

XXL BO 5007516

L BO 5007519

M BO 5007520

i Zeer goede chemische bestendigheid in vergelijking met gebruikelijke 
latex-wegwerphandschoenen · Chemicaliën-beschermingsklasse III · 
Vermogen volgens EN 374 met AQL 0.653 · door met 100 stuks

Microfiber doeken Premium

ART.-NR.

Microfiber doeken     BC 5056000

i Microfiber doeken om behandelde en onbehandelde glasoppervlakken te 
drogen en op te poetsen in industriekwaliteit. · inhoud 10 stuks
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Emmer

ART.-NR.

Emmer     BC 5057000

i wateremmer, blauw · Maat 50 cm · geschikt voor inwassers tot 45 cm.

Pad-houder en pads

OMSCHRIJVING ART.-NR.

padhouder klein  grijs    BC 5058300

padhouder groot  blauw    BC 5058310

pad klein     BC 5058400

pad groot     BC 5058450

i Geschikt voor de voorreiniging met Surface Activator voor de coating met 
Surface Sealer. · Ook geschikt voor het verwijderen van resten met Surface 
Finisher na het coaten. · Om vergissingen te voorkomen, voor ieder product 
een aparte pad gebruiken.

Katoenen pads

ART.-NR.

katoenen pads     BO 5052065

i Pure katoenpads · 8 × 10 cm (Lengte × Breedte) · inhoud 20 stuks
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Leeg flesje

OMSCHRIJVING ART.-NR.

500 ml     BO 5810502

1000 ml     BO 5810503

i Lege verpakking voor universeel gebruik, bijv. voor de applicatie van 
coatings in combinatie met de sproeikop BO 5107810

BriteGuard® Sticker

ART.-NR.

BriteGuard® Sticker     BO 5830010

i voor het kenmerken van BriteGuard gecoat glas, · rollen à 100 stuks · 30 
× 15 mm · Kleur transparant / blauw

Inwasser met vacht

OMSCHRIJVING · BREEDTE ART.-NR.

Inwasser met vacht 35 cm,     BO 5553200

i Inwasser met pluisvrije vacht, eenvoudig te verwisselen vacht voor 
algemene reinigingswerkzaamheden op glasoppervlakken. · Complete-set · 
35 cm
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Ruitenwisser-greep

OMSCHRIJVING ART.-NR.

Ruitenwisser-greep     BO 5551200

i Staal, roestvast

Raamtrekker met rubber strip

ART.-NR.

Raamtrekker met rubber strip     BO 5551300

i Raamtrekker met rubber strip voor bevestiging aan handvat BO 55 512 00
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Met betrekking tot deze catalogus
Met deze catalogus verliezen alle voorgaande catalogi en prijslijsten - ten aanzien van alle delen - hun geldigheid. Ons aanbod geldt voor handwerk, industrie, 
handel en nijverheid. Technische wijzigingen (maten, gewichten, materialen, etc.) en uiterlijke wijzigingen (design, kleuren, etc.) worden door ons voorbehouden. 
Het assortiment in deze katalogus kan gedurende de looptijd veranderen. In het bijzonder wordt het wegvallen van afzonderlijke artikelen zonder speciale 
aankondiging door ons voorbehouden. Details hierover kunt u navragen bij de medewerkers van Bohle Benelux. Door druk veroorzaakte kleurafwijkingen zijn 
mogelijk. Bohle Benelux stelt zich niet aansprakelijk voor drukfouten of vergissingen in deze katalogus. Voor vele artikelen zijn industriële beschermingsrechten, 
zoals patenten, gebruiksmonsters of smaakmonsters - ook door derden - aangevraagd of aangemeld.
© Copyright by Bohle - Deze catalogus is op alle gebieden (teksten, afbeeldingen, etc.) auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van 
de auteurswet is zonder schriftelijke goedkeuring van Bohle AG verboden. Dit geldt met name voor vermenigvuldigingen, vertalingen, microverfilming en het 
opslaan en verwerken in elektronische systemen.
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A
 
Afdekkap voor klemprofiel BO 5281046 173
Aqua voor vaste beglazing voor 6 mm 91
Aqua voor vaste beglazing voor 8 mm 91
Aquant 40 
 balgafdichting voor nisdouche 112
 greep 111
 klemprofiel voor wandaansluiting 113, 173
 profielset 110
 set hoekdouche met zelfsluitende demper 1 deur 106
 set hoekdouche met zelfsluitende demper 2 deuren 107
 set nisdouche met demper 1 deur 108
 set nisdouche met demper 2 deuren 109
 toebehoren set deur 110
 toebehoren set hoekstuk 112
 toebehoren set montage 111
 verticale afdichting 112

B 
 
Badkuip-opzetprofiel 90° 165
Bohle glasreiniger 178
Bohle glasreiniger met private label 178
Bohle premium glasreiniger 177
Bohle professional glasreiniger 178
Bohle round ø12 128
Bohle speciaalreiniger 179
Bohle square 12x12 125
Bohle Vigo set walk-in 115
Bohle Vigo walk-in adapter voor uv-verlijming 116
BriteGuard® Express 184
BriteGuard® kalkreiniger 185
BriteGuard® sticker 188
BriteGuard® surface ACTIVATOR 183
BriteGuard® surface FINISHER 184
BriteGuard® surface SEALER 183
BriteGuard® surface SEALER X 183

C
 
Combinatie van badkuip-opzetprofiel en magneetlijstdrager 165

D
 
Dorpels 167, 168
Douchedeurafdichting met 
 135° magneetprofiel voor 10 - 12 mm 156
 135° magneetprofiel voor 6 - 8 mm 156
 180° frontaanslag voor 6 - 8 mm 155

 180° frontaanslag voor 8 - 10 mm 155
 180° magneetprofiel voor 10 - 12 mm 158
 180° magneetprofiel voor 6 - 8 mm 157
 90° hoekaanslag voor 6 - 8 mm 155
 90° hoekaanslag voor 8 - 10 mm 156
 90° magneetprofiel voor 10 - 12 mm 157
 90° magneetprofiel voor 6 - 8 mm 113, 157, 158
 balg voor 10 - 12 mm 154
 balg voor 6 - 8 mm 154
 balg voor 8 mm 154
 korte dichtlip voor 6 - 8 mm 161
 lange dichtlip voor 10 - 12 mm 161
 lange dichtlip voor 6 - 8 mm 160
 open dichtlip voor 10 mm 160
 open dichtlip voor 8 mm 160
 waterkering en balg aan onderzijde voor 6 - 8 mm 153
 waterkering voor 6 - 8 mm 158
 zijdelingse dichtlip voor 6 - 8 mm 159
 zijdelingse dichtlip voor 6 mm 161
 zijdelingse dichtlip voor 8 mm 162
Douchedeurafdichting onder met dichtlip 
 en waterkering  voor 10 - 12 mm 153
 en waterkering  voor 6 - 8 mm 153
 voor 6 - 8 mm 159
Douchedeurafdichting zelfklevend met 
 180° magneetprofiel voor 8 - 12 mm 163
 90° magneetprofiel voor 8 - 12 mm 163
 balg voor 8 - 12 mm 162
 waterkering en balg aan onderzijde voor 8 - 12 mm 164
 zijdelingse dichtlip voor 8 - 12 mm 164
Douchedeurbeslag Aqua glas/wand 90° 
 voor 6 mm 90
 voor 8 mm 90
Douchedeurgreep 
 dubbelzijdig 147 - 149
 eenzijdig met knop 152
 zelfklevend eenzijdig 140
Douchedeurknop 
 dubbelzijdig 140 - 147
 dubbelzijdig 17/35 mm 143
 eenzijdig 144
 kristalglas dubbelzijdig 141
Douchedeurscharnier Art 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 93
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 93
 glas-glas 180° 94
Douchedeurscharnier Barcelona 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 60
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 61
Douchedeurscharnier Barcelona glas-glas 180° 61
Douchedeurscharnier Barcelona Select  
 glas/wand  90° éénzijdige wandmontage 55
 glas/wand 90° gedeelde aanschroefplaat 56
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 55
Douchedeurscharnier Barcelona Select 
 glas-glas 135° 57
 glas-glas 180° 56
 glas-glas 90° 57
Douchedeurscharnier Bella 
 glas/wand 90° afgerond naar buiten openslaand 15
 glas/wand 90° naar binnen openslaand 16
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 glas/wand 90° naar buiten openslaand 15
 glas-glas 180° 16
Douchedeurscharnier Bilbao 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 50
 glas-glas 180° 51
Douchedeurscharnier Bilbao Premium
 glas/wand  90° éénzijdige wandmontage 39
 glas/wand  90° tweezijdige wandmontage 40
 glas-glas 180° 42
 glas-glas 90° 41
 HD glas/wand  90° tweezijdige wandmontage 40
 HD glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 39
 HD glas-glas 180° 41
Douchedeurscharnier Bilbao Select  
 glas/wand  90° éénzijdige wandmontage 45
 glas/wand  90° tweezijdige wandmontage 45
 glas-glas 135° 46
 glas-glas 180° 47
 glas-glas 90° 46
Douchedeurscharnier Easy 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 97
 glas-glas 135° 97
 glas-glas 180° 98
Douchedeurscharnier Europe 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 70
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 70
 glas-glas 180° 71
Douchedeurscharnier Granada 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 74
 glas/wand 90° tweezijdige wandmontage 74
 glas-glas 135° 75
 glas-glas 180° 76
 glas-glas 90° 75
Douchedeurscharnier Lugo 
 glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN links 19
 glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN rechts 19
 glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN links 21
 glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN rechts 21
 glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN links 20
 glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN rechts 20
Douchedeurscharnier Madrid 
 glas/wand 90° afgerond naar buiten openslaand 11
 glas/wand 90° naar binnen openslaand 12
 glas/wand 90° naar buiten openslaand 11
 glas-glas 180° 12
Douchedeurscharnier Milano Original 
 glas/wand 90° éénzijdige wandmontage 65
 glas-glas 135° 66
 glas-glas 180° 65
 glas-glas 90° 66
Douchedeurscharnier Next 
 glas/wand 90° DIN links 79
 glas/wand 90° DIN rechts 79
 glas-glas 180° DIN links 80
 glas-glas 180° DIN rechts 80
Douchedeurscharnier Plan artist 
 glas/wand 90° DIN links 83
 glas/wand 90° DIN rechts 83
 glas-glas 135° DIN links 85
 glas-glas 135° DIN rechts 85
 glas-glas 180° DIN links 84

 glas-glas 180° DIN rechts 84
 glas-glas 90° DIN links 86
 glas-glas 90° DIN rechts 86
Douchedeurscharnier Wellness® glas/wand 90° 
 naar binnen openslaand éénzijdige wandmontage 24
 naar binnen openslaand met lange aanschroefplaat 25
 naar buiten openslaand éénzijdige wandmontage 24
 naar buiten openslaand met lange aanschroefplaat 25
Douchedeurscharnier Wellness® glas-glas 
 135° / 180° naar buiten openslaand 27
 glas-glas 180° naar binnen openslaand 26
 glas-glas 180° naar buiten openslaand 26
Douchedeurscharnier Wellness® Premium 
 glas/wand 90° naar binnen openslaand DIN links 33
 glas/wand 90° naar binnen openslaand DIN rechts 32
 glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN links 32
 glas/wand 90° naar buiten openslaand DIN rechts 31
 glas-glas 135° naar buiten openslaand DIN rechts 35
 glas-glas 180° naar binnen openslaand DIN links 35
 glas-glas 180° naar binnen openslaand DIN rechts 34
 glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN links 34
 glas-glas 180° naar buiten openslaand DIN rechts 33
Draagprofiel voor dichtingsprofiel 166
Driehoekverbinder 
 Bohle round ø19 134
 Bohle square 15x15 122
 met glasaansluiting Bohle round ø19 134

E
 
Eindkappen 
 set voor spiegelprofiel 174
 set voor u-profielen 171
 voor dorpel 167
Emmer 187

G
 
Glasaansluiting 
 180° Bohle round ø19 voor 10 - 12 mm 136
 180° Bohle round ø19 voor 6 - 8 mm 136
Glasaansluiting verstelbaar 
 Bohle round ø19 130
 Bohle round ø19 voor 10 - 12 mm 130
 Bohle round ø19 voor 6 - 8 mm 129
 Bohle square 15x15 123

H
 
Hoekverbinder 
 135° met glasaansluiting Bohle round ø19 133
 90° Bohle round ø19 136
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 90° met glasaansluiting Bohle round ø19 133
Hoekverbinder Art  
 glas/wand  90° 94
 glas-glas 90° 95
Hoekverbinder Barcelona 
 glas/wand 90° 58, 59, 62, 63
Hoekverbinder Bella 
 glas/wand 90° 17
  glas-glas 90° 17
Hoekverbinder Bilbao 
 glas/wand 90° 48, 52
 glas-glas 90° 48, 52
Hoekverbinder Bilbao Premium 
 glas/wand 90° 43
 HD glas/wand 90° 42
Hoekverbinder Easy 
 glas/wand 90° 98
  glas-glas 90° 99
Hoekverbinder Europe 
 glas/wand 90° 72
 glas-glas 90° 71
Hoekverbinder Granada 
 glas/wand 90° 76
 glas-glas 90° 77
Hoekverbinder Lugo 
 glas/wand 90° 22
 glas-glas 90° 22
Hoekverbinder Madrid 
 glas/wand 90° 13
 glas-glas 90° 13
Hoekverbinder Milano Original / Milano Premium 
 glas/wand 90° 67
 glas-glas 90° 67
Hoekverbinder Next 
 glas/wand 90° 81
Hoekverbinder Plan artist 
 glas/wand 90° aanslagplaat naar binnen draaiend 87
 glas/wand 90° aanslagplaat naar buiten draaiend 87
 glas-glas 135° 88
 glas-glas 90° 88
Hoekverbinder 
 verstelbaar 90°-180° Bohle square 15x15 122
 verstelbaar met glasaansluiting Bohle square 15x15 123
Hoekverbinder Wellness® 
 glas/wand 135° 29
 glas/wand 90° 27, 28
 glas-glas 135° 29
 glas-glas 90° 28
H-Spiegelprofiel 32 x 8 x 13 176

I
 
Inwasser met vacht 188

J
 
J-Spiegelprofiel 35 x 9 x 16 175

K
 
Katoenen pads 187
Klembevestiging 
 90° glas/wand 77
 Barcelona glas/wand 90° 58, 62
 Bilbao glas/wand 90° 47, 51
 Europe glas/wand 90° 72
Klemprofiel voor wandaansluiting 173

L
 
Leeg flesje 188
Lege fles voor Bohle speciaal reiniger 179
Lengteverbinder 
 Bilbao glas-glas 180° 49, 53
 Milano Original / Milano Premium glas-glas 180° 68
 Wellness® glas/wand 180° 30
 Wellness® glas-glas 180° 30
L-profiel 19 x 19 176
L-Spiegelprofiel 19 x 8 176

M
 
Magneetlijstdrager nisopstelling 166
Microfiber doeken Economy 182
Microfiber doeken Premium 186

O
 
Onzichtbare spiegelrails 175

P
 
Pad-houder en pads 187
Poetsdoekafroller 181
Poetspapier 
 Economy 2-laags 1000 blad 181
 Economy 2-laags 420 blad 181
 Premium 4-laags 1000 blad 182
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Premium Slide SH Set 
 Hoekdouche 1 deur 103
 Hoekdouche 2 deuren 104
  Nisdouche 1 deur 102

R
 
Raamtrekker met rubber strip 189
Reinigingsdoeken Big Wipes Heavy Duty 180
Ruitenwisser-greep 189

S
 
Speciale uv-poetsdoek 182
Spiegelprofiel 35 x 13 x 20 174
Spiegelprofiel clips 35 x 13 x 20 174
Spiegeltape Xtramount® 175
Sproeikop voor glasreiniger 177
Stabiliteitsstang 
 Bohle round ø19 129
 Bohle square 15x15 124
 set Bohle round ø12 glas/wand 90° 127
 set Bohle square 12x12 glas/wand 90° 125
 set Bohle square 15x15 glas/wand 90° 118
 set Bohle square 15x15 glas-glas 119
 set Bohle square 15x15 glas-wand 45° 119

T
 
Tape Bohle Duplocoll® 167
Telescopische stabiliteitsstangen set Bohle round ø19 
 glas/wand 90° 137
 glas-glas 138
 glas-wand 45° 138
Trekker Economy 179

U
 
U-profielen 170
 10 x 10 x 10 x 1 169
 15 x 15 x 15 169
 15 x 15 x 15 x 2 170
 20 x 15 x 20 x 1,5 170
 20 x 17 x 20 x 1,5 171
 20 x 20 x 20 x 2 171, 172
 30 x 20 x 30 x 2 172
 40 x 20 x 40 x 2 172

V
 
Verbinder 
 180° met glasaansluiting Bohle round ø19 132
 180° met glasaansluiting Bohle square 15x15 121
 met glasaansluiting Bohle round ø19 135
 verstelbaar 90°-180° Bohle round ø19 135

W
 
Wandaansluiting 
 45° Bohle round ø19 132
 45° Bohle square 15x15 120
 90° Bohle round ø12 127
 90° Bohle round ø19 130, 131
 90° Bohle square 15x15 120
Wandaansluiting verstelbaar 90° Bohle square 15x15 121
Wegwerphandschoenen 
 Dermatril 186
 latex 186

X
 
XtraClean reinigingspasta 185



van
de besloten vennootschap BOHLE BENELUX BV,  Nieuweweg-noord 314 - B 20, 3905 
LX  Veenendaal, Nederland, handelsregister nummer 30085136, hierna aangeduid in de 
eerste persoon meervoud ('wij' en 'ons').

1. Toepasselijkheid
1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daar-
van worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen 
uitdrukkelijk schriftelijk met onze directie te worden overeengekomen.
2. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere  (rechts)persoon die 
als koper en/of opdrachtgever met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectie-
velijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en 
rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de 
geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht 
stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn 
gegaan bij eventuele door hem aan ons nader verstrekte orders en nader met ons geslo-
ten overeenkomsten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien en voor zover wij 
hebben aangegeven dat het een vaste aanbieding betreft. In dat laatste geval heeft de 
aanbieding een geldigheidsduur van vier weken na de in de aanbieding vermelde datum.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, catalogi,  handboeken, 
prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, kleuren, hoe-
veelheden en andere technische gegevens worden slechts bij benadering opgeven. Deze 
zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn gegarandeerd.
3. Drukfouten, schrijffouten en telfouten in onze catalogi, handboeken, prijslijsten, bro-
chures, offertes en opdrachtbevestigingen binden ons niet.
4. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te 
gebruiken en in onze producten constructieverbeteringen en andere verbeteringen van 
technische aard door te voeren.
5. Toezending van algemene aanbiedingen zonder concrete toezegging en/of van 
(andere) documentatie of aanbieding van producten via onze website of catalogus of op 
andere wijze verplicht ons niet tot levering van zaken. Onze prijscouranten houden geen 
offerte in.        
6. Wij behouden ons -behalve indien en voor zover wij een order uitdrukkelijk individueel 
bevestigd hebben- steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weige-
ren, dan wel onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
1. Behalve indien en voor zover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een ove-
reenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende 
order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overe-
enkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door 
de afnemer binnen twee werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging 
hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke afle-
vering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens 
schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat 
de afnemer -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de 
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of 
namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven niet door 
ons te worden gecontroleerd.

4. Retourneren van producten en wijzigingen in orders

1. De afnemer kan verkeerd of te veel bestelde artikelen aan ons retourneren onder de 
volgende voorwaarden:
• de artikelen zijn ongebruikt en in originele verpakking en zij verkeren in nieuwstaat en  
 zij behoren nog tot ons actuele assortiment van artikelen;
• verzending aan ons vindt plaats op kosten en voor risico van de afnemer;
• de afnemer heeft ons voor de verzending schriftelijk of per email geïnformeerd over  
 de retourzending;
• de afnemer sluit een begeleidend schrijven en een kopie van de afleverbon en van de  
 factuur van de retour gezonden artikelen bij de retourzending bij.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, accepteren wij de retour gezonden artikelen en 
crediteren wij de afnemer deze artikelen onder aftrek van 15% van het factuurbedrag 
voor de geretourneerde artikelen voor de kosten van het terugnemen van de artikelen, in 
alle gevallen met een minimum van EUR 10,00.
2. Door de afnemer aan ons geretourneerde zaken, terzake waarvan wij de afnemer 
bericht hebben dat wij deze niet terugnemen, blijven gedurende twee maanden nadat 
wij dit bericht aan de afnemer hebben verzonden bij ons opgeslagen op kosten van en 

voor risico van de afnemer. Gedurende deze periode is de afnemer gerechtigd om op zijn 
kosten terugzending van deze zaken te verlangen. Wij zijn gerechtigd deze zaken na deze 
periode te laten afvoeren of deze te verkopen, waarbij alle kosten voor rekening van de 
afnemer zijn. De afnemer heeft in dat geval geen enkele vordering tegen ons in verband 
met deze zaken. 
3. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wij-
zigingen.
4. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, 
hetzij als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van 
enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere 
kosten voor rekening van de afnemer. 
5. Onverminderd de in lid 4 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn 
wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet 
te aanvaarden.
6. Een wijziging of annulering van een overeenkomst bindt ons pas nadat wij deze wijzi-
ging of annulering schriftelijk hebben aanvaard.

5. Prijzen
1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
• exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
• exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
• exclusief gereedschappen en hulpmiddelen voor montage;
• exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
• vermeld in Euro's.
2. Wijzigingen in de prijzen, zoals vermeld in de catalogi en prijslijsten, worden voorbe-
houden. In alle gevallen gelden de prijzen, zoals vermeld in de actuele prijslijsten. Wij 
gaan er van uit dat de afnemer gewijzigde prijzen aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 
8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft 
geprotesteerd. 
3. Wij zijn gerechtigd eventuele verhoging van lonen, sociale lasten, wisselkoersen en 
grondstoffen, ontstaan tussen de datum van bestelling en de datum van uitvoering, 
aan de afnemer door te berekenen. Als wij dit doen, bevestigen wij de definitieve prijs 
op het tijdstip van de uitvoering aan de afnemer. Wij gaan er van uit dat de afnemer 
de gewijzigde prijs aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de 
opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft geprotesteerd. Op enkel verzoek 
van de afnemer zullen wij alle redelijke bewijsstukken ter staving van de stijging van de 
verkoopprijs, zoals hier bedoeld, aan de afnemer zenden.

6. Levering
1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, 
doch zijn vrijblijvend en niet-bindend voor ons. Overschrijding van een door ons geno-
emde (leverings)tijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of 
niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de 
overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- aan al 
onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele 
of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan en 
wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij 
afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig 
het hieronder bepaalde inzake 'betaling'.
4. Onverminderd het in deze voorwaarden gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de 
levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of 
per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, 
bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het 
moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennis-
geving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het magazijn van 
onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor transport naar de afnemer of naar 
een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering 
op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle 
uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de 
afnemer staan.
7. De afnemer dient een transportschade onmiddellijk bij ontvangst schriftelijk of per 
e-mail te melden aan de post, de pakketdienst of transportonderneming en daarnaast 
aan ons. Ingeval van transportschade is het de afnemer niet toegestaan de verpakking 
van de goederen te wijzigen of de goederen te gebruiken. 
Als de verpakking beschadigd is, dient de afnemer de beschadigde goederen te weige-
ren, dan wel, als hij deze niet weigert, de post, pakketdienst of transportonderneming 
een verklaring inzake de schade te laten opstellen. 
8. Tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)
levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur, in een scha-
derapport of op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en in ieder geval binnen 
twee werkdagen na aflevering per fax of e-mail het tekort of de beschadiging aan ons 
mede te delen en ons tegelijkertijd de afleveringsbon, de factuur, in een schaderapport 
en/of de vervoersdocumenten toe te zenden.
9. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgeno-

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden



men, worden zij ter beschikking van de afnemer opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 
Na een periode van twee maanden na het verstrijken van de levertijd zijn wij gerechtigd 
tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten 
komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten. In voorkomend 
geval is de afnemer aan ons een forfaitair bedrag verschuldigd van 15% van de overeen-
gekomen prijs, behoudens bewijs van hogere schade.

7. Transport / risico
1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de 
afnemer geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, de verzending en/of de 
verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, op de door ons te bepalen wijze ver-
zorgd. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (zoals speciale verpakkingen, 
koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de 
meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.
2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij 
zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen. 
3. Bij levering van zaken met een netto-prijs van meer dan EUR 250,00 (transport per 
post of pakketdienst) of EUR 1.000,00 (transport door een expeditie- of transportbedrijf)  
brengen wij geen transport- en verpakkingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leve-
ringen aan anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkosten in 
rekening aan de afnemer. 

8. Betaling
1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen zonder enige korting, 
opschorting of verrekening in euro's  te geschieden door middel van storting of overma-
king op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalings-
termijn van 30 dagen na factuurdatum. 
2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de 
artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan.
3. Voor de door ons te leveren zaken zijn wij gerechtigd om vooraf een betalingsschema 
vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.
4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan 
of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of 
voldoende zekerheid - zulks uitsluitend te onzer beoordeling - voor het nakomen van 
de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan 
gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om 
de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de 
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onver-
minderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel 
door ons geleden of te lijden schade.
5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet vold-
aan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de 
overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te 
verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, 
zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig 
het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.
6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschul-
digde rente, vervolgens van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administra-
tiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.
7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook 
ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen 
is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling 
vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door 
hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, 
surséance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of 
andere insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of over-
lijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, 
dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens 
ontslagen van alsdan nog bestaande leveringsverplichtingen en andere verplichtingen 
jegens de afnemer.
8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van 
te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen, brengen 
geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens 
ons.

9. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats-
gevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder 
nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor 
handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
Hierbij wordt een ingetreden maand als een volle maand aangemerkt.
2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn 
wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn 
dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. 
3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit 
voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de 
afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige 
bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invorde-
ring uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling 

van de buitengerechtelijke kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door 
overmacht, dan wel door andere omstandigheden -van welke aard ook- die ons bij 
het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar onze 
keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te 
annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat 
de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. Indien 
zich een dergelijke situatie voordoet, zullen wij de afnemer hierover zo spoedig mogelijk 
inlichten. De afnemer heeft in een dergelijke situatie geen recht op schadevergoeding.
2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevo-
erde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs 
naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de overeen-
gekomen termijn. 
3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en 
gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de 
uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en 
stagnaties binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers en bij de aflevering en uitvoering, 
stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie 
van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-
behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of 
diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aans-
lagen, oproer, brand, nucleaire vervuiling, inbreuken door derden op onze IT-systemen, 
aardbeving, overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering 
van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.

11. Eigendomsvoorbehoud
1. voor in Nederland gevestigde afnemers geldt het volgende:
a. Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken, zolang de afnemer 
alle vorderingen, die wij hebben of zullen verkrijgen op de afnemer terzake van de 
tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering 
van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in 
de nakoming van deze overeenkomsten niet betaald heeft, waaronder begrepen vorde-
ringen terzake van rente en kosten.
b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afge-
scheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd 
te houden.  
c. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze 
zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan 
derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken.
2. voor in België gevestigde afnemers geldt het volgende:
a.  Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken –zelfs indien deze 
bewerkt worden–, zolang de afnemer alle vorderingen, die wij hebben of zullen ver-
krijgen op de afnemer terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een 
andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de 
afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten 
niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afge-
scheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd 
te houden.
c. In geval van verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, 
handelt de afnemer voor ons. Ons eigendomsvoorbehoud strekt zich dus uit op de door 
de verwerking ontstane goederen.
d. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze 
zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan 
derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken. De afnemer kan evenwel over 
de goederen beschikken onder voorbehoud van voldoende garantie. In geval van levering 
van goederen verbindt de afnemer zich ertoe de tegenwaarde van de door ons geleverde 
goederen “in contanten” in bezit te houden gedurende de ganse termijn van het eigen-
domsvoorbehoud.
3. voor al onze afnemers geldt het volgende:
a. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees 
bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, sur-
séance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of andere 
insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn 
ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel 
beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande 
ingebrekestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, zaken onder ons te 
houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder 
rechterlijke tussenkomst -eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen 
van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te 
houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal 
hebben voldaan. 

De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle 
plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en om deze zaken weg te halen of 
te doen weghalen, desnoods na demontage.
In ieder van de hierboven genoemde gevallen hebben wij het recht om de met de afne-
mer gesloten overeenkomst(en), voor zover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden 
te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. 
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b. Indien door derden beslag wordt gelegd op aan ons toebehorende zaken, zal de 
afnemer terstond deze derden op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de 
hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden.
c. De in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten 
onverlet.

12. Eigendom en intellectuele / industriële eigendom
1. De  eigendomsrechten en de intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle in 
onze catalogi, prijslijsten en overige publicaties en in onze offertes en orderbevestigin-
gen vermelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrij-
vingen, constructie- en fabricagegegevens en de offertes zelf, behoren uitsluitend ons of 
een andere onderneming van de Bohle-groep toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij 
mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gecopieerd, 
aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op 
andere wijze gebruikt.
2. Ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle 
in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën door de 
afnemer op diens kosten aan ons te worden teruggegeven binnen 14 dagen nadat van de 
opdracht is geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt.

13. Reclames
1. De afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd 
het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen twee werkdagen 
na levering per fax of e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de 
aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen 
na dagtekening.
2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van drie maan-
den na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen twee werkdagen na ontdek-
king moeten zijn ingediend.
3. Gebreken aan een deel van een door ons geleverde partij zaken geeft de afnemer niet 
het recht om te reclameren over delen van de partij die geen gebreken vertonen.
4. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, 
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door 
ons in behandeling genomen.
5. De afnemer zal aan ons alle medewerking geven aan het onderzoeken door ons van 
een reclame en van de kwaliteit van de door ons verkochte producten.
6. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer 
niet van zijn betalingsverplichting jegens ons, uit welke overeenkomst dan ook en geeft 
de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.
7. Reclames worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al 
zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
8. Indien wij een reclame voor een door ons geleverde zaak hebben geaccepteerd, is 
onze verplichting beperkt tot hetzij vervanging van de gereclameerde zaak, hetzij terug-
betaling van de koopprijs voor de gereclameerde zaak. Enige verdere verplichtingen 
hebben wij in dat geval niet.

14. Aansprakelijkheid
1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij -behalve indien 
en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk 
voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of 
verband houdende met door ons verkochte zaken.
2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instandhouden van 
een dergelijke verzekering.
3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, sta-
gnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer 
gehouden.
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de afnemer of 
in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons 
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die terzake 
van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend. De 
afnemer zal ons tevens terzake vrijwaren.
6. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan als direct of indirect 
gevolg van door ons geleverde zaken die wij van derden hebben betrokken en die wij niet 
bewerkt hebben, kunnen wij ons in alle gevallen van onze aansprakelijkheid bevrijden 
door overdracht van onze (mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons 
aansprakelijk stellen. Wij zijn tot een dergelijke overdracht niet verplicht.
7. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer 
tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten 
behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop zijn tewerkgesteld, dan wel op 
andere wijze door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken. 

15. Garantiebepalingen
1. Wij verstrekken geen garantie op de door ons geleverde zaken. Met inachtneming van 
het bepaalde in deze voorwaarden heeft de koper aanspraken tegenover ons op grond 
van de Nederlandse wet of het toepasselijke CISG (Weens Koopverdrag). 
2. Indien en voor zover onze leveranciers aan ons garantie hebben verstrekt op door ons 
ingekochte producten en deze leveranciers, na een door ons geaccepteerde reclame van 
onze afnemer, in voorkomend geval een beroep van ons op deze garantie hebben geho-

noreerd, heeft de afnemer jegens ons aanspraak op overname van onze garantierechten 
jegens de betreffende leveranciers. De afnemer heeft in dat geval terzake geen verdere 
aanspraken tegen ons.

16. Handelsmerken
De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens, welke 
door de fabrikant of door ons op de afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet wor-
den verwijderd, beschadigd of gewijzigd. 

17. Nietigheid of vernietigbaarheid
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of ver-
nietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval 
van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een 
bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling 
zoveel mogelijk benadert.

18. Gegevensbescherming
De afnemer is er mee bekend en stemt er mee in dat wij gegevens, waaronder gegevens 
met betrekking tot de persoon van de afnemer, opslaan en in het kader van de zakelijke 
relatie verwerken.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van 
een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloei-
ende overeenkomst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van 
de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in eerste instantie uitsluitend onder-
worpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, Nederland, 
onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Uitsluitend wij zijn daarnaast, naar 
onze keuze, gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens wet 
of verdrag bevoegde rechter.

20. Taal van de voorwaarden
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden in de Nederlandse en de 
Franse taal vervaardigd. Ingeval van verschillen geldt de Nederlandstalige versie als 
authentiek.

(versie 9 september 2016)
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Wat te doen bij transportschade?
 

 Verander a.u.b. niets aan de verpakking!
 Gebruik de goederen niet!
 Meld de schade bij de transportonderneming!
 Informeer direct daarna Bohle.
 Let erop dat u bij het tekenen goed kijkt hoeveel pakketten er op de bon stan, en hoeveel u er ontvangt! Latere reklamaties tegen  

 missende colli´s zijn anders niet mogelijk.

Weiger dan het pakket aan te 
nemen, of vermeld de schade op 
het afleveringsformulier. Meld 
het bij het verantwoordelijke 
depot.

Transport door:

Pakketdienst

Verpakking beschadigd: Verpakking onbescha-
digd, maar inhoud 

beschadigd:

Deze gegevens hebben 
wij nodig:

Onmiddelijk na het ontdekken het 
verantwoordelijke depot melden, 
omdat de verzekering anders niet 
meer geldt.

Schrijf het pakketnummer en 
het ordernummer op. Zonder die 
nummers is een regeling niet 
mogelijk.

Een bevestiging op laten stellen 
door postbode of de zending 
weigeren.

En schadebevestiging van de 
post. Zonder dit formulier is een 
regeling niet mogelijk.

Of de aaname weigeren of 
vermelden op het aanname 
formulier. Gelijk daarna het 
transportbedrijf bellen en de 
schade melden.

Bewaar een kopie van de 
ontvangstbevestiging met de 
stempel van het bedrijf.

Post

Transportbedrijf

Het desbetreffende postkantoor 
op de hoogte stellen en binnen 
24 uur het poststuk in originele 
staat bij het postkantoor terug-
brengen.

Direct het transportbedrijf op de 
hoogte stellen omdat anders de 
verzekering niet meer geldt.



Bohle Benelux BV
Nieuweweg Noord 314 B-20
NL-3905 LX Veenendaal

T +31 318 553151
F +31 318 519859

info@bohle.nl
www.bohle.com KA
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