
Kleur Soort Omschrijving verkoopprijs incl. BTW Eenheid

Brut Koppelprofiel Aluminium draagprofiel met schroefkap, rubbers en schroeven. 28,50€                               per m1

Brut Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 3,75€                                per m1

Brut Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 4,25€                                per m1

Brut Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 4,50€                                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 Vulprofiel Profiel als opvulling ter ondersteuning onder de breedte van de platen. 5,50€                                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

Wit 51* Koppelprofiel Aluminium draagprofiel met schroefkap, rubbers en schroeven. 30,00€                               per m1

Wit 51* Zijsluitprofiel 16mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 5,00€                                per m1

Wit 51* Zijsluitprofiel 25mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 6,50€                                per m1

Wit 51* Zijsluitprofiel 32mm Aluminium zijsluitprofiel wat aan de zijkant in het koppelprofiel wordt geklemt. 6,75€                                per m1

Wit 51* Condensatieprofiel 16mm U-profiel met druiprand voor 16mm plaat. 8,00€                                per m1

Wit 51* Condensatieprofiel 25mm U-profiel met druiprand voor 25mm plaat. 9,00€                                per m1

Wit 51* Condensatieprofiel 32mm U-profiel met druiprand voor 32mm plaat. 10,00€                               per m1

Wit 51* Vulprofiel Profiel als opvulling ter ondersteuning onder de breedte van de platen. 5,50€                                per m1

Wit 51* Muurprofiel Afwerking aan de bovenzijde van de platen tegen de gevel i.p.v. lood inslijpen. 17,50€                               per m1

Wit 51* Eindplaatjes Afwerking onderzijde profiel en voorkomt afzakken van de platen. 3,00€                                per stuk

Veranda-300-profielsysteem

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

 * op=op. 


