Schuifpui checklist

Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voorbereidende werken
Kies het materiaal
Het systeem van de schuifpui
Welk soort glas
De prijsopbouw
Vraag offertes aan

1. Voorbereidende werken
Het bepalen van de
plaats van de schuifpui

Opstellen van een lijst van
de werkzaamheden
Eventueel het laten
uitbreken van de muur

Het inmeten van de
ruimte van de schuifpui

2. Kies het materiaal
Hout
Hout is vrij voordelig. Het brengt een warme uitstraling
met zich mee en het beschikt over een goede isolerende
werking. Prijs-kwaliteit gezien is dit zeker een aanrader.
Kunststof
In tegenstelling tot een houten schuifpui hoeft deze niet
meer geschilderd te worden. Je kunt deze ook gelijk
halen in de kleur die je zelf wilt. Ook heeft deze minder
onderhoud nodig.
Aluminium
De aluminium schuifpui is te vergelijken met de kunststof
variant. Het aluminium is erg licht en wordt vaak bij
ouderlingen geplaatst omdat ze makkelijker open gaan.
Dit materiaal is wel de duurste variant.
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3. Het systeem van de schuifpui
Draai-kiepsysteem
Bij dit systeem wordt er gebruik gemaakt van weliswaar
schuivende deuren, maar ze kunnen eveneens worden
gekanteld op het ogenblik dat de deurklink waarmee ze is
uitgerust in de juiste positie wordt geplaatst. Een draaikiepsysteem is niet zo veilig als het alternatief, maar daar
staat wel tegenover dat ze een paar honderd euro
voordeliger is in aankoop. Wat dit betreft is kiezen voor een
draai-kiepsysteem dan ook altijd meer dan de moeite
waard.
Hefschuifpui
Ondanks het feit dat een hefschuifpui in vergelijking met een
draai-kiepsysteem dus een stukje duurder is moet het
gezegd dat dit toch veelal de beste keuze is. Dit heeft onder
meer te maken met het feit dat een dergelijke schuifpui over
een extra bescherming tegen inbraak beschikt. Daarnaast is
ze ook volledig gelijkvloers wat er voor zorgt dat er geen
rekening moet worden gehouden met een vervelende
drempel. Je moet er het hogere prijskaartje uiteraard wel bij
willen nemen.

4. Welk soort glas
Gewone, enkele beglazing
Standaard, dubbel glas
Hoogrendementsglas
HR+ glas
HR++ glas
HR+++ glas
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5. De prijsopbouw
De verbouwingen die
nodig zijn
Het inmeten van de
schuifpui
Het plaatsen van de
schuifpui
Eventuele kosten voor
afvoeren de schuifpui

Het kozijn van de
schuifpui
Het systeem van de
schuifpui
Raam of glas van de
schuifpui
Eventuele voorrijkosten

6. Vraag offertes aan

De voordeligste manier om een bedrijf in te schakelen is
door hier offertes aan te vragen. Zo kun je tot wel 30%
besparen op de totale kosten. De volgende punten
komen in de offerte:
Omschrijving van de totale
kosten
Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van alle
gebruikte materialen
Moet er vooraf worden
betaald?
Welke garanties worden
gegeven?
Keurmerken en
certificeringen van bedrijf
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