
Schroefklik profielsysteem RAL 7016 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.  

• Schroefprofielen met kliklijst compleet met rubbers, onderlegrubber, eindstops, 
schroeven inclusief bit. 

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

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

 

3000-3250mm x 2000mm  €445.33 

3000-3250mm x 2500mm  €529.83 

3000-3250mm x 3000mm  €614.33 

3000-3250mm x 3500mm  €698.83 

3000-3250mm x 4000mm  €783.33 

 

4000-4300mm x 2000mm  €573.03 

4000-4300mm x 2500mm  €679.28 

4000-4300mm x 3000mm  €785.53 

4000-4300mm x 3500mm  €891.78 

4000-4300mm x 4000mm  €998.03 

 

5000-5380mm x 2000mm  €691.53 

5000-5380mm x 2500mm  €819.53 

5000-5380mm x 3000mm  €947.53 

5000-5380mm x 3500mm  €1075.53 

5000-5380mm x 4000mm  €1203.53 

 

6000-6440mm x 2000mm  €819.50 

6000-6440mm x 2500mm  €969.25 

6000-6440mm x 3000mm  €1119.00 

6000-6440mm x 3500mm  €1268.75 

6000-6440mm x 4000mm  €1418.50 

 

Andere afmetingen, eventueel met extra accessoires op aanvraag mogelijk. 
 

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

 



Schroefklik profielsysteem RAL 9010-9001 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.  

• Schroefprofielen met kliklijst compleet met rubbers, onderlegrubber, eindstops, 
schroeven inclusief bit. 

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

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

 

3000-3250mm x 2000mm  €437.33 

3000-3250mm x 2500mm  €519.83 

3000-3250mm x 3000mm  €602.33 

3000-3250mm x 3500mm  €684.83 

3000-3250mm x 4000mm  €767.33 

 

4000-4300mm x 2000mm  €563.03 

4000-4300mm x 2500mm  €666.78 

4000-4300mm x 3000mm  €770.53 

4000-4300mm x 3500mm  €874.28 

4000-4300mm x 4000mm  €978.03 

 

5000-5380mm x 2000mm  €679.53 

5000-5380mm x 2500mm  €804.53 

5000-5380mm x 3000mm  €929.53 

5000-5380mm x 3500mm  €1054.53 

5000-5380mm x 4000mm  €1179.53 

 

6000-6440mm x 2000mm  €805.50 

6000-6440mm x 2500mm  €951.75 

6000-6440mm x 3000mm  €1098.00 

6000-6440mm x 3500mm  €1244.25 

6000-6440mm x 4000mm  €1390.50 

 

Andere afmetingen, eventueel met extra accessoires op aanvraag mogelijk. 
 

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