
2021
BOUWSHOP (lijmen, kitten, chemisch, etc.) AF MAGAZIJN

KITTEN, LIJMEN, e.d. Prijzen in euro per stuk

 stuks/doosstuks-afname doos-afname

Illbruck FM-310 pistoolschuim - 750ml 12

Illbruck PU-10 isolatieschuim (eps-/xps-lijm) - 750ml 12

Illbruck FM-610 handmontageschuim - 750ml 12

Illbruck SP-050 universele lijmkit wit - 310ml 12

Illbruck LD-702 acrylaatkit wit - 310ml 12

Illbruck pistoolreiniger AA-290 - 500ml 12

Illbruck steenlijm PU-700 - 880ml 12

Shell Tixophalte (zwart) - 310ml 24

Handpistool HKS-12 (metaal) 12

Ultragun Economy purpistool (met.lans) 12

Zwaluw pu-foam B3 (handmontageschuim) - 500ml 12

Zwaluw pu-foam B3 (handmontageschuim) - 750ml 12

Zwaluw pistoolschuim B3 - 700ml 12

Zwaluw pistoolschuim recypur NBS - 700ml 12

Zwaluw montagefix-N - 310ml 12

Zwaluw acylaatkit wit/grijs - 310ml 12

Zwaluw Silicone-No plus Sanitary (wit & transparant) - 310ml 12

Zwaluw Silicone-No plus Sanitary (standaard kleuren) - 310ml 12

Zwaluw High Tack wit - 290ml 12

MOLLER CHEMIE Prijzen in euro per stuk

(chemische reinigingsmiddelen) verpakt per prijs

P-323  /  slijtvaste zijdeglans 1 liter

P-323Z  /  slijtvaste zijdeglans 'zwart' 1 liter

P-324  /  edelzeep (vloerzeep) 1 liter

S-234  /  vlekstop (top-effect) 1 liter

S-242  /  kleurverdiepende bescherming 1 liter

R-155  /  zuurvrije grondreiniger 1 liter

R-163  /  snelle cementsluier-verwijderaar 1 liter

DIVERSEN Prijzen in euro per eenheid

 eenheid prijs

Flexim dakmortel strips (zwart/rood/grijs) (1ds=10stuks=20liter) doos

idem- afname per strip stuk

Schuimprofiel (grijs) nr.76 - tbv.golfplaten (vogelschroot) stuk

PVC afstandhouder nr.76 (177/51mm) - tbv.golfplaten stuk

Condities:

~ Genoemde prijzen zijn gebaseerd op afname af magazijn Haghorst (evt. franco werk geleverd).

~ Sommige artikelen zijn zgn."bestel-artikelen" (af centraal magazijn Born (2-3 werkdagen)

~ Prijzen: netto, excl.btw., geldig voor leveringen t/m 31-12-2021 (wijzigingen voorbehouden) !!
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2021
BOUWSHOP (2) AF MAGAZIJN

HULPMATERIALEN Prijzen in euro per stuk

(en andere gereedschappen)   prijs

Emmers & kuipen

Bouwemmer - zwart - 12 liter (zwaar)

Bouwemmer - zwart - 12 liter (eco)

Speciekuip - zwart - 65 liter (zwaar)

Speciekuip - zwart - 85 liter (zwaar)

Verpakking & bescherming

Big bag (-verpakking) "cross-cornered" lussen (ca.1m3)

BPG stucloper 550mm breed (ca.30 m2/rol)

BPG stucloper 1200mm breed (ca.50 m2/rol)

BPG raamfolie 500mm breed (100 m1/rol)

Aanhangwagen-netten

Aanhangwagennet groen (hoeklus + elastiek) fijnmazig 300x200cm

Aanhangwagennet groen (hoeklus + elastiek) fijnmazig 450x250cm

Aanhangwagennet groen (hoeklus + elastiek) - 200x150cm

Aanhangwagennet groen (hoeklus + elastiek) - 300x200cm

Aanhangwagennet groen (hoeklus + elastiek) - 450x250cm

Bouwkleden

Dekkleed (eco) oranje - 200x300cm

Dekkleed (eco) oranje - 300x400cm

Dekkleed (eco) oranje - 400x600cm

Dekkleed (eco) oranje - 600x800cm

Dekkleed (eco) oranje - 800x1000cm

Bouwhekkleed groen - 176x341cm

Schragen

Schraag - blauw gemoffeld - 70x114cm

Schraag - blauw gemoffeld - 85x114cm

Schraag - blauw gemoffeld - 100x114cm

Schraag - blauw gemoffeld - 125x114cm

Materieel

Lescha betonmolen 145 liter (SM 145 S WE FU)

Kruiwagen Robuust-80 (80 liter)

Condities:

~ Genoemde prijzen zijn gebaseerd op afname af magazijn Haghorst (evt. franco werk geleverd).

~ Sommige artikelen zijn zgn."bestel-artikelen" (af centraal magazijn Born (2-3 werkdagen)

~ Prijzen: netto, excl.btw., geldig voor leveringen t/m 31-12-2021 (wijzigingen voorbehouden) !!
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2021
BOUWSHOP (3) AF MAGAZIJN

DIVERSE MATERIALEN Prijzen in euro per:

(kozijnen, trappen, hout- en plaat, isolatie, overigen)   prijs per

Hardhouten montage-kozijnen (Dekker) stuk

Hardhouten montagekozijn / stomp - wit 60mU / 56x90x2315mm

idem- opdek

Hardhouten montagekozijn / stomp - wit 60mU / 56x115x2315mm

idem- opdek

Vliering-trappen (Novoferm) stuk

nr.1180 : 2-dlg houten schuiftrap - h=280cm - 60/70x120cm

nr.1300 : 3 dlg houten vouwtrap - h=280cm - 60/70x120cm

Hout- en plaatmaterialen m1 m2

Vuren stellat 22x50mm - geëgaliseerd - klasse C - lengte 330cm nvt

Vuren panlat 25x42mm - ruw - klasse C - lengte 510cm nvt

Vuren NE kl.C 50x75mm - geschaafd - lengte 300cm nvt

Zweeds rabat - blank Douglas - 11/29x193mm (werkend 174mm) vervallen vervallen

Zweeds rabat - ZWART vuren - 11/29x193mm (werkend 174mm)

Elliottis Pine underlayment 2440x1220x9mm (CE2+ vw TG 7-laags) nvt

Elliottis Pine underlayment 2440x1220x18mm (CE2+ vw TG 7-laags) nvt

OSB-3 TG2 - geschuurd - 2440x1220x18mm (420+480x510cm) nvt

Multi-reflecterende folie (Actis) rol m2

Actis Triso Super 10 (1,6x6,25m1 per rol) (19-laags / 30mm) vervallen vervallen

Actis Triso Super 10 (1,6x12,50m1 per rol) (19-laags / 30mm)

Actis Triso Laine (1,6x10,00m1 per rol) (14-laags / 24mm)

Latei-slabben rol m1

Lateislabbe (grijs/zwart) PVC DNP met lip (25m1/rol) - 300mm

Lateislabbe (grijs/zwart) PVC DNP met lip (25m1/rol) - 400mm

Diverse materialen Prijzen in euro per eenheid!

(standaard op voorraad) eenheid prijs

Steracoustic rand-isolatie kantstrook (5mmx50m1) - breed 10cm rol

Steracoustic rand-isolatie kantstrook (5mmx50m1) - breed 15cm rol

Steracoustic rand-isolatie kantstrook (5mmx50m1) - breed 20cm rol

Foamglas Perinsul koudebrug-onderbreking 450x110x50mm stuk

Calsitherm (Isocal) koudebrug-onderbreking 625x100x50mm stuk

Vuurvaste steen (licht gevlamd) - 212x105x55mm (476st/plt) stuk

Vuurvaste mortel (Knauf) 5kg/zak zak

Steengaas 4950x1020mm p.rol rol

Oplegdrukvilt 80x5mm (7,5m1/rol) m1

Condities:

~ Genoemde prijzen zijn gebaseerd op afname af magazijn Haghorst (evt. franco werk geleverd).

~ Sommige artikelen zijn zgn."bestel-artikelen" (af centraal magazijn Born (2-3 werkdagen)

~ Prijzen: netto, excl.btw., geldig voor leveringen t/m 31-12-2021 (wijzigingen voorbehouden) !!
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