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Styrock is gemaakt van blauwe Styrofoam of zilvergrijze Xenergy isolatie gecombineerd met een lichtbetonplaat.
Styrock is ongevoelig voor vocht en reduceert energieverlies via de vloer dankzij zijn hoge thermische weerstand.
Daarnaast is het verloop van de oppervlaktetemperatuur op de vloer aanmerkelijk gunstiger. Styrock is vervaardigd
op een ISO 14001 en MVO (niveau 3) gecertificeerde productielocatie.

SR CEMENTGRIJS

|ARTIKELCODE AFMETINGEN

VERPAKKING

PRIJS

korte zijden voorzien
van sponning

1109.015050
1109.015100
1109.020050
1109.020100
1109.030050
1109.030100

200 st./pallet
112 st./pallet
150 st./pallet
84 st./pallet
100 st./pallet
56 st./pallet

21,15 €/m1
27,15 €/m1
26,00 €/m1
32,80 €/m1
36,00 €/m1
45,00 €/m1

SR ANTRACIET

|ARTIKELCODE AFMETINGEN

VERPAKKING

PRIJS

korte zijden voorzien
van sponning

1109.130050 1220x300x 50+15 mm
1109.130100 1220x300x100+15 mm

100 st./pallet
56 st./pallet

42,31 €/m1
52,20 €/m1

1220x150x 50+15 mm
1220x150x100+15 mm
1220x200x 50+15 mm
1220x200x100+15 mm
1220x300x 50+15 mm
1220x300x100+15 mm

25,80 €/stuk
33,12 €/stuk
31,72 €/stuk
40,02 €/stuk
43,92 €/stuk
54,90 €/stuk

51,61 €/stuk
63,68 €/stuk

EXTRA INFORMATIE
Maatwerk
Naast bovenstaande standaard uitvoeringen leveren wij ook Styrock kantplanken op maat.
Binnen een maximale maatvoering van 3000x1220 mm kunnen wij iedere maat aanbieden.
De dikte van Styrock is variabel. De toplaag is altijd 15 mm dik, met daarop een minimale isolatiedikte van 20 mm.
De isolatie kan in stappen van telkens 10 mm worden verhoogd. (Xenergy van min. 60 mm, stappen van 20 mm)
Randafwerking
Afwijkende randafwerkingen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld een sponning in de lange zijde van de isolatie, overstekende
toplaag t.o.v. isolatie en kantplanken in verstek als hoekoplossing.
Gevelplint
Styrock is ook beschikbaar met aan de lange zijde een kunststeen lekdorpelprofiel. Deze gepatenteerde Styrock
gevelplint combineert isolatie, kantplank en waterslag in één element. Dit element is uitsluitend in antraciet kleur
leverbaar.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van
Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

