
Productnummer
Afmeting in 

mm
Omschrijving

verkoopprijs incl. 

BTW
Eenheid

50x75** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               2,66 per m1

50x100** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               3,55 per m1

50x150** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               5,32 per m1

60x120** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               5,11 per m1

60x160** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               6,81 per m1

75x75** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               3,99 per m1

75x150** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               7,96 per m1

75x175** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               9,31 per m1

75x175** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             10,24 per m1

75x175** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             11,17 per m1

75x200** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             10,64 per m1

75x200** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             11,71 per m1

75x200** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             12,78 per m1

75x225** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             11,95 per m1

75x225** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             13,14 per m1

75x225** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             14,35 per m1

75x250** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             13,30 per m1

75x250** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             14,63 per m1

75x250** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             15,96 per m1

100x100** vanaf 2500 balkhout fijnbezaagd lengte: 2500-3000-3500-4000  €               7,09 per m1

100x150** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             10,64 per m1

100x200** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             14,18 per m1

100x200** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             15,59 per m1

100x200** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             17,01 per m1

120x120** vanaf 2500 balkhout fijnbezaagd lengte: 2500-3000-3500-4000  €             10,20 per m1

120x120** 5000 balkhout fijnbezaagd lengte: 5000  €             10,20 per m1

150x150** vanaf 2500 balkhout fijnbezaagd lengte: 2500-3000-3500-4000  €             15,96 per m1

150x150** 5000 balkhout fijnbezaagd lengte: 5000  €             15,96 per m1

150x150** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             17,55 per m1

150x150** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             19,15 per m1

150x200** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             21,26 per m1

150x200** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             23,40 per m1

150x200** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             25,52 per m1

200x200** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             28,35 per m1

200x200** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             31,19 per m1

200x200** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             34,02 per m1

200x250** vanaf 2000 balkhout fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €             35,44 per m1

200x250** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             38,99 per m1

200x250** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             42,53 per m1

250x250** vanaf 2500 balkhout fijnbezaagd lengte: 2500-3000-3500-4000  €             47,25 per m1

250x250** 5000 balkhout fijnbezaagd lengte: 5000  €             47,25 per m1

250x250** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             51,98 per m1

250x250** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             56,70 per m1

300x300** vanaf 2500 balkhout fijnbezaagd lengte: 2500-3000-3500-4000  €             70,88 per m1

300x300** 5000 balkhout fijnbezaagd lengte: 5000  €             70,88 per m1

300x300** 6000 balkhout fijnbezaagd lengte: 6000  €             77,96 per m1

300x300** 7000 balkhout fijnbezaagd lengte: 7000  €             85,05 per m1

Prijslijst verkoop: Douglas fijnbezaagd



18x150** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               1,70 per m1

20x150** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               1,98 per m1

22x150** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               2,14 per m1

22x200** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               2,92 per m1

22x200 zwart** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               5,13 per m1

25x200** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               3,31 per m1

25x250** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               4,18 per m1

25x250 zwart** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000  €               6,30 per m1

30x300** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               6,39 per m1

32x150** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               3,15 per m1

32x200** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               4,18 per m1

35x250** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               6,14 per m1

40x200** 2000 t/m planken fijnbezaagd lengte: 2000-3000-4000-5000  €               5,36 per m1

180-230** 3600-4000 schaaldelen tussen 180-230mm lengtes: 3600-4000  €               2,21 per m1

100-150** 3600-4000 schaaldelen tussen 100-150mm lengtes: 3600-4000  €               0,95 per m1

20x130** 3000 t/m halfhout lengtes: op aanvraag: 3000-4000-5000  €               2,36 per m1

22x185** 3000 t/m halfhout lengtes: op aanvraag: 3000-4000-5000  €               3,40 per m1

10-28x175 ** 3000 t/m ijsselrabat lengtes: op aanvraag: 3000-4000-5000  €               3,94 per m1

10-28x175 zwart** 3000 t/m ijsselrabat lengtes: op aanvraag: 3000-4000-5000  €               6,30 per m1

10-18-130 ** 3000 t/m ijsselrabat lengtes: op aanvraag: 3000-4000-5000  €               2,84 per m1

 ** niet uit voorraad leverbaar levertijd 1-2 weken op voorraad in ons magazijn.

(bij minimale afname van enkele losse balken extra toeslag €45,00) * op=op.


