
2021
GOLFPLATEN & LICHTPLATEN (+ rollen) AF MAGAZIJN

SVK golfplaten & hulpstukken Prijzen in euro per eenheid

(profiel nr: 76 (177/51mm) - zwart (333)  prijs per: prijs

SVK golfplaat / lengtes: 122 - 125 - 153 - 158,5 - 183 - 214 - 244cm m2

idem- lengtes 275 - 305cm m2

(hulpstukken)
Vlakke scharniernok - lengte 1120mm (wrk: 1000mm) - vleugels 350mm stel

Gegolfde scharniernok - lengte 1090mm (wrk: 1048mm) - vleugels 350mm stel

Windveer (symetrisch) - lengte 2600mm (wrk: 2500mm) - vleugels 250mm stuk

Scharnierend kopgevelstuk - type T1 (450/350-250mm) stel

Opgebogen eindstuk - dh 20graden - 300x200mm (let op: links + rechts!) stuk

Opgebogen eindstuk - dh 20graden - 300x300mm (let op: links + rechts!) stuk

Opgebogen eindstuk - dh 30graden - 300x300mm (let op: links + rechts!) stuk

FIBERCEM golfplaten & hulpstukken Prijzen in euro per eenheid

(profiel nr: 76 (177/51mm) - zwart  prijs per: prijs

Fibercem golfplaat / lengtes: 122 - 153 - 183 - 214 - 244cm m2

idem- lengtes 275 - 305cm m2

(hulpstukken)
Gegolfde K-scharniernok - lengte 1095mm (wrk: 1050mm) - vleugels 320mm stel

M-Windveer (symetrisch) - lengte 2500mm (wrk: 2400mm) - vleugels 270mm stuk

MK-Scharnierend kopgevelstuk 2-dlg (360/360-270mm) stel

Opstaand sluitstuk - dh 20graden - 300x300mm (let op: links + rechts!) stuk

LICHTPLATEN Prijzen in euro per m2

(golfplaten (profiel nr: 76 (177/51mm)) dikte prijs

Pvc golfplaat (standaard) - glashelder / lengte 153cm 1,20mm

Pvc golfplaat Plus (slagvast - uv-beschermd) - glashelder - 153cn 1,20mm

Polycarbonaat golfplaat EW (slagvast - uv-beschermd) - 153cm 1,00mm

idem- lengtes: 183 - 214 - 244 - 275 - 305cm 1,00mm

Polycarbonaat golfplaat 3-W (slagvast - uv-beschermd) - 153cm 6,00mm

idem- lengtes: 122 - 183 - 214 - 244 - 305cm 6,00mm

Polyester golfplaat (std) - naturel / 153- 183 -214- 244- 275- 305cm 0,80mm

VLAKKE ROLLEN dikte gesneden hele rol

PET vlakke rol - glashelder - 15m1/rol - breedte 125cm 1,20mm

PVC vlakke rol - glashelder - 30m1/rol - breedte 125cm 1,20mm

Polyester naturel melimex - 30m1/rol - breedtes: 80- 100- 125cm 1,30mm

Polyester transparant - 30m1 - breedtes: 100-125-140-200-250cm 0,90mm

Polyester (600gr.glasmat-wapening) - 30m1 - breed: 100-125-140cm 1,20mm

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
PLAATMATERIALEN AF MAGAZIJN

GIPSPLATEN Prijzen in euro per m2

(Knauf) type plaat  prijs

Vuilwerk stucplaten 9,5mm - RK - 40x200cm type P

Vuilwerk stucplaten 9,5mm - RK - 60x200cm type P

Gipsplaten 9,5mm - RK - 60x200cm e.v. A-plaat

Gipsplaten 9,5mm - AK - 120x200cm e.v. A-plaat

Gipsplaten 12,5mm - AK - 60x260cm e.v. A-plaat

Gipsplaten 12,5mm - AK - 120x260cm e.v. A-plaat

Gipsplaten 9,5mm - HRK - 60x120cm - WR ("greenboard") FH2- plaat

Gipsplaten 12,5mm - AK - 60x260cm e.v. - WR (groen) H2-plaat

Gipsplaten 12,5mm - AK - 120x260cm e.v. - WR (groen) H2-plaat

Gipsplaten 15,0mm - AK - 120x260cm - WR (groen) H2-plaat

GIPSVEZEL PLATEN Prijzen in euro per m2

(Fermacell) stuks/pallet prijs

Estrich vloer-element MW-2E32 - 1500x500x30mm (10mm min.wol) 60

Eenmansplaat - 1500x1000x10mm 75

Eenmansplaat - 1500x1000x12,5mm 60

Verdiepingshoge plaat - 2600x1200x10mm 60

Verdiepingshoge plaat - 2600x1200x12,5mm 48

Verdiepingshoge plaat - 2600x1200x12,5mm - 2xAK 48

(toebehoren) stuks/vpe prijs per: prijs

Montagelijm 1kg/fles - (nr: 79022) 18 fles/ds fles

Voegenlijm 310ml/koker - (nr: 79023) 25 koker/ds koker

Voegengips 5kg/zak - (nr: 79001) 144 zak/pallet zak

Isolatiekorrels 100ltr/zak (8kg/zak) - (nr: 78012) 20 zak/pallet zak

Egalisatiekorrels 0-4mm 50ltr/zak (20kg/zak) - (nr: 78011) 30 zak/pallet zak

Doos randstroken 10x30mm - (nr: 79078) 60 m1/doos doos

Doos randstroken 10x50mm - (nr: 79079) 60 m1/doos doos

Snelbouwschroeven 3,9x19mm (1000 stuks/doos) - (nr: 79010) 10 ds/ov.ds doos

Snelbouwschroeven 3,9x22mm (1000 stuks/doos) - (nr: 79013) 10 ds/ov.ds doos

Snelbouwschroeven 3,9x30mm (1000 stuks/doos) - (nr: 79011) 10 ds/ov.ds doos

Snelbouwschroeven 3,9x19mm (250 stuks/doos) - (nr: 79020) 40 ds/ov.ds doos

Snelbouwschroeven 3,9x22mm (250 stuks/doos) - (nr: 79024) 40 ds/ov.ds doos

Snelbouwschroeven 3,9x30mm (250 stuks/doos) - (nr: 79021) 40 ds/ov.ds doos

Condities:

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

~ Partijen > 1 pallet : af centraal magazijn : op aanvraag!

~ Partijen > 4 pallets : af fabriek : op aanvraag!

~ 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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