
Multiklik profielsysteem RAL 7016 met 16mm 
polycarbonaat basispakket. 

Basispakket bestaand uit:  

• Polycarbonaat 16mm helder of opaal van het merk TOP X5/Marlon ST. 

• Condensatie profielen RAL 7016 voor 16mm plaat.  

• klikprofielen RAL 7016 met kunststof plaatdrager compleet met rubbers, eindstops, 
schroeven inclusief bit. 

• Muurprofiel RAL 7016 compleet met rubber, schroeven, pluggen en kit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breedte dak: x Diepte dak:  Prijs incl. btw: 

 

3000-3270mm x 2000mm  €433.71 

3000-3270mm x 2500mm  €509.21 

3000-3270mm x 3000mm  €584.71 

3000-3270mm x 3500mm  €660.21 

3000-3270mm x 4000mm  €735.71 

 

4000-4340mm x 2000mm  €561.88 

4000-4340mm x 2500mm  €657.13 

4000-4340mm x 3000mm  €752.38 

4000-4340mm x 3500mm  €847.63 

4000-4340mm x 4000mm  €942.88 

 

5000-5410mm x 2000mm  €680.06 

5000-5410mm x 2500mm  €795.06 

5000-5410mm x 3000mm  €910.06 

5000-5410mm x 3500mm  €1025.06 

5000-5410mm x 4000mm  €1140.06 

 

6000-6480mm x 2000mm  €808.23 

6000-6480mm x 2500mm  €942.98 

6000-6480mm x 3000mm  €1077.73 

6000-6480mm x 3500mm  €1212.48 

6000-6480mm x 4000mm  €1347.23 

 

Andere afmetingen, eventueel met extra accessoires op aanvraag mogelijk. 
 

(prijzen zijn excl. draagconstructie, dakgoot, optionele accessoires en bezorgkosten) 

 



Multiklik profielsysteem RAL 9001/9010 met 16mm 
polycarbonaat basispakket. 

Basispakket bestaand uit:  

• Polycarbonaat 16mm helder of opaal van het merk TOP X5/Marlon ST. 

• Condensatie profielen RAL 9001/9010 voor 16mm plaat.  

• klikprofielen RAL 9001/9010 met kunststof plaatdrager compleet met rubbers, 
eindstops, schroeven inclusief bit. 

• Muurprofiel RAL 9001/9010 compleet met rubber, schroeven, pluggen en kit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breedte dak: x Diepte dak:  Prijs incl. btw: 

 

3000-3270mm x 2000mm  €422.44 

3000-3270mm x 2500mm  €495.94 

3000-3270mm x 3000mm  €569.44 

3000-3270mm x 3500mm  €642.94 

3000-3270mm x 4000mm  €716.44 

 

4000-4340mm x 2000mm  €547.54 

4000-4340mm x 2500mm  €640.29 

4000-4340mm x 3000mm  €733.04 

4000-4340mm x 3500mm  €825.79 

4000-4340mm x 4000mm  €918.54 

 

5000-5410mm x 2000mm  €662.65 

5000-5410mm x 2500mm  €774.65 

5000-5410mm x 3000mm  €886.65 

5000-5410mm x 3500mm  €998.65 

5000-5410mm x 4000mm  €1110.65 

 

6000-6480mm x 2000mm  €787.75 

6000-6480mm x 2500mm  €919.00 

6000-6480mm x 3000mm  €1050.25 

6000-6480mm x 3500mm  €1181.50 

6000-6480mm x 4000mm  €1312.75 

 

Andere afmetingen, eventueel met extra accessoires op aanvraag mogelijk. 
 

(prijzen zijn excl. draagconstructie, dakgoot, optionele accessoires en bezorgkosten) 

 



Multiklik profielsysteem brut met 16mm 
polycarbonaat basispakket. 

Basispakket bestaand uit:  

• Polycarbonaat 16mm helder of opaal van het merk TOP X5/Marlon ST. 

• Condensatie profielen brut voor 16mm plaat.  

• klikprofielen brut met kunststof plaatdrager compleet met rubbers, eindstops, 

schroeven inclusief bit. 

• Muurprofiel brut compleet met rubber, schroeven, pluggen en kit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breedte dak: x Diepte dak:  Prijs incl. btw: 

 

3000-3270mm x 2000mm  €379.99 

3000-3270mm x 2500mm  €447.49 

3000-3270mm x 3000mm  €514.99 

3000-3270mm x 3500mm  €582.49 

3000-3270mm x 4000mm  €649.99 

 

4000-4340mm x 2000mm  €492.82 

4000-4340mm x 2500mm  €578.32 

4000-4340mm x 3000mm  €663.82 

4000-4340mm x 3500mm  €749.32 

4000-4340mm x 4000mm  €834.82 

 

5000-5410mm x 2000mm  €597.66 

5000-5410mm x 2500mm  €701.16 

5000-5410mm x 3000mm  €804.66 

5000-5410mm x 3500mm  €908.16 

5000-5410mm x 4000mm  €1011.66 

 

6000-6480mm x 2000mm  €710.50 

6000-6480mm x 2500mm  €832.00 

6000-6480mm x 3000mm  €953.50 

6000-6480mm x 3500mm  €1075.00 

6000-6480mm x 4000mm  €1196.50 

 

Andere afmetingen, eventueel met extra accessoires op aanvraag mogelijk. 
 

(prijzen zijn excl. draagconstructie, dakgoot, optionele accessoires en bezorgkosten) 
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