
Product nr: Omschrijving
verkoopprijs 

incl. BTW
Eenheid

201442 gelaagd glas helder 4.4.2. lengte tot 3060mm 65,00€          per m2

201552 gelaagd glas helder 5.5.2. lengte tot 3060mm 71,50€          per m2

201662 gelaagd glas helder 6.6.2. lengte tot 3060mm 82,50€          per m2

201442 gelaagd glas helder 4.4.2. lengte vanaf 3060mm 75,00€          per m2

201552 gelaagd glas helder 5.5.2. lengte vanaf 3060mm 85,00€          per m2

201662 gelaagd glas helder 6.6.2. lengte vanaf 3060mm 95,00€          per m2

203442 gelaagd glas matte folie 4.4.2. lengte tot 3060mm 75,00€          per m2

203552 gelaagd glas matte folie 5.5.2. lengte tot 3060mm 82,50€          per m2

203662 gelaagd glas matte folie 6.6.2. lengte tot 3060mm op aanvraag per m2

203442 gelaagd glas matte folie 4.4.2. lengte vanaf 3060mm 85,00€          per m2

203552 gelaagd glas matte folie 5.5.2. lengte vanaf 3060mm 95,00€          per m2

203662 gelaagd glas matte folie 6.6.2. lengte vanaf 3060mm op aanvraag per m2

1438 afschuinen kopse zijde glas (per strekkende meter) 12,00€          per m1

14312 afschuinen kopse zijde glas (per strekkende meter) 15,00€          per m1

111 kanten afscherpen 2,00€            per m1

schuine zijde

ronde hoek

boogvormig

rond

ovaal

maltoeslag

transport verz

Transportkosten

200% toeslag per ruit

€45,00 per mal toeslag per ruit

1,5% toeslag over de totale glas- en materiaalprijs inclusief eventuele bewerkingen.

bestellingen beneden 35m2 extra transportkosten levering rechtstreeks van fabriek a €75,00  per levering.

Prijslijst verkoop: gelaagd glas 
26-7-2017

40% toeslag per schuine zijde over de hele glasplaat

40% toeslag per ronde hoek over de hele glasplaat

100% toeslag per getoogde zijde over de hele glasplaat

150% toeslag per ruit
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    NAAR BEGIN   
 

4 - zijden opgelegd 
15°< 30°(berekend op 15°) 
Sneeuwfactor = 1,2 

 
3,0 

2,9 44.x PVB gelaagd glas 

2,8 

2,7 55.x PVB gelaagd glas 

2,6 

2,5 66.x PVB gelaagd glas 

2,4 

2,3 88.x PVB gelaagd glas 

2,2 

2,1 1010.x PVB gelaagd glas 

2,0 

1,9 1212.x PVB gelaagd glas 

1,8 

1,7 Opmerking: 

1,6 Windbelasting maximaal 1,6 kN/m² 

1,5 Bij dakbeglazing dient de (binnen) ruit te voldoen aan Klasse 1B1 

1,4 Volgens NEN EN 12600 
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