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MONIER / RBB - BETONDAKPANNEN Prijs in euro per aantal stuks

NOVO+ / SNELDEK & NEROMA / EFFEN KLEUR Aantal stuks af fabriek
Dakpannen SNELDEK 1000

Dakpannen NEROMA 1000

Gevelpannen - links/rechts 1

Uni vorsten 1

Uni begin-/eindvorsten 1

Hoekkeperbeginvorsten 1

MONIER / RBB - BETONDAKPANNEN Prijs in euro per aantal stuks

NOVO+ / SNELDEK / GENUANCEERD Aantal stuks af fabriek

Dakpannen SNELDEK  (géén neroma!!) 1000

Gevelpannen - links/rechts 1

Uni vorsten 1

Uni begin-/eindvorsten 1

Hoekkeperbeginvorsten 1

MONIER / RBB - BETONDAKPANNEN Prijs in euro per aantal stuks

>>> DIVERSE PAN-MODELLEN <<< Aantal stuks af fabriek

GLAZURON - effen kleuren - SNELDEK 1000

GLAZURON - effen kleuren - NEROMA 1000

GLAZURON - nuance kleuren - SNELDEK (géén neroma!!) 1000

BRUGSE PAN - antraciet/steenrood/blauwgrijs (vh: Utrechter) 1000

HORIZON  - antraciet / graniet grijs  (vh: Astratto/Innoslate!) 1000

STONEWOLD - antraciet / graniet grijs 1000

MONIER / DIVERSEN Prijs in euro, per eenheid

DAKTOEHOREN (meegeleverd af fabriek!!) Eenheid af fabriek

UNIVERSELE RUITERROL ondervorstband 300-340mm (5m1/rol) m1

FIGAROLL PLUS ondervorstband 280-320mm (5m1/rol) m1

METALROLL ondervorstband 260-320mm (5m1/rol) m1

PE-Q ONDERVORST sneldek/neroma (1-zijdig / 90 cm werkend !!) stuk

UVS VOGELSCHROOT (met muiswering in de kam!)(1m1/stuk) stuk

VOGELMUISSCHROOT (met dubbele kam)(1m1/stuk) stuk

NOKBEUGEL (ruiterdrager) - deelbaar stuk

EURO HOEKKEPERKLEM (met schroef)(50st/ds) 1000

EURO PANHAAK (sneldek/neroma)(250st/ds) 1000

EURO VORSTHAAK (uni vorst)(50st/ds) 1000

Condities:

~ Genoemde prijzen zijn gebaseerd op afnames af fabriek per volle vracht!

~ Tarieven overige daktoebehoren: op gespecificeerde aanvraag svp!!

~ Toeslag indien afname < 1x volle vracht (met 3 dagen speling) deelvrachtkosten:

~ Toeslag indien afname < 1x volle vracht (op exacte dag) deelvrachtkosten:

~ Toeslag indien afname < 1x volle vracht (exacte dag < 12:00 uur) deelvrachtkosten:

~ Diverse daktoebehoren ook op voorraad (zie ook: prijsblad "bulk-produkten" - af magazijn)!

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