
Kleur Soort Omschrijving verkoopprijs incl. BTW Eenheid

Brut Koppelprofiel Aluminium schroefkap met rubbers, schroeven en EPDM onderlegrubber. 10,50€                                   per m1

Brut Zijsluitprofiel 10mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 5,00€                                     per m1

Brut Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 6,00€                                     per m1

Brut Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 4,25€                                     per m1

Brut Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 4,50€                                     per m1

Brut Condensatieprofiel 10mm U-profiel met druiprand voor 10mm plaat. 5,00€                                     per m1

Brut Condensatieprofiel 16mm U-profiel met druiprand voor 16mm plaat. 6,00€                                     per m1

Brut Condensatieprofiel 25mm U-profiel met druiprand voor 25mm plaat. 7,00€                                     per m1

Brut Condensatieprofiel 32mm U-profiel met druiprand voor 32mm plaat. 8,00€                                     per m1

Brut Muurprofiel Afwerking aan de bovenzijde van de platen tegen de gevel i.p.v. lood inslijpen. 15,00€                                   per m1

Brut Eindplaatjes Afwerking onderzijde profiel en voorkomt afzakken van de platen. 2,50€                                     per stuk

RAL 9010*Koppelprofiel Aluminium schroefkap met rubbers, schroeven en EPDM onderlegrubber. 13,00€                                   per m1

RAL 9010*Zijsluitprofiel 10mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 5,25€                                     per m1

RAL 9010*Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 8,00€                                     per m1

RAL 9010*Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,00€                                     per m1

RAL 9010*Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,25€                                     per m1

RAL 9010 Condensatieprofiel 10mm U-profiel met druiprand voor 10mm plaat. 7,00€                                     per m1

RAL 9010 Condensatieprofiel 16mm U-profiel met druiprand voor 16mm plaat. 8,00€                                     per m1

RAL 9010 Condensatieprofiel 25mm U-profiel met druiprand voor 25mm plaat. 9,00€                                     per m1

RAL 9010 Condensatieprofiel 32mm U-profiel met druiprand voor 32mm plaat. 10,00€                                   per m1

RAL 9010 Muurprofiel Afwerking aan de bovenzijde van de platen tegen de gevel i.p.v. lood inslijpen. 17,50€                                   per m1

RAL 9010*Eindplaatjes Afwerking onderzijde profiel en voorkomt afzakken van de platen. 3,00€                                     per stuk

RAL 9001*Koppelprofiel Aluminium schroefkap met rubbers, schroeven en EPDM onderlegrubber. 13,00€                                   per m1

RAL 9001*Zijsluitprofiel 10mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 5,25€                                     per m1

RAL 9001*Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 8,00€                                     per m1

RAL 9001*Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,00€                                     per m1

RAL 9001*Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,25€                                     per m1

RAL 9001 Condensatieprofiel 10mm U-profiel met druiprand voor 10mm plaat. 7,00€                                     per m1

RAL 9001 Condensatieprofiel 16mm U-profiel met druiprand voor 16mm plaat. 8,00€                                     per m1

RAL 9001 Condensatieprofiel 25mm U-profiel met druiprand voor 25mm plaat. 9,00€                                     per m1

RAL 9001 Condensatieprofiel 32mm U-profiel met druiprand voor 32mm plaat. 10,00€                                   per m1

RAL 9001 Muurprofiel Afwerking aan de bovenzijde van de platen tegen de gevel i.p.v. lood inslijpen. 17,50€                                   per m1

RAL 9001*Eindplaatjes Afwerking onderzijde profiel en voorkomt afzakken van de platen. 3,00€                                     per stuk

Multischroef-profielsysteem



RAL 7016*Koppelprofiel Aluminium schroefkap met rubbers, schroeven en EPDM onderlegrubber. 14,00€                                   per m1

RAL 7016*Zijsluitprofiel 10mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 5,25€                                     per m1

RAL 7016*Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 8,00€                                     per m1

RAL 7016*Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,00€                                     per m1

RAL 7016*Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijprofiel wat aan de zijkant tussen het koppelprofiel wordt geklemt 7,25€                                     per m1

RAL 7016 Condensatieprofiel 10mm U-profiel met druiprand voor 10mm plaat. 7,00€                                     per m1

RAL 7016 Condensatieprofiel 16mm U-profiel met druiprand voor 16mm plaat. 8,00€                                     per m1

RAL 7016 Condensatieprofiel 25mm U-profiel met druiprand voor 25mm plaat. 9,00€                                     per m1

RAL 7016 Condensatieprofiel 32mm U-profiel met druiprand voor 32mm plaat. 10,00€                                   per m1

RAL 7016 Muurprofiel Afwerking aan de bovenzijde van de platen tegen de gevel i.p.v. lood inslijpen. 18,50€                                   per m1

RAL 7016*Eindplaatjes Afwerking onderzijde profiel en voorkomt afzakken van de platen. 3,00€                                     per stuk

 ** niet altijd uit voorraad leverbaar levertijd 1-5 weken.

 * op=op. 


