BASETEC

|PRIJSBLAD 3.1

vanaf 01/03/2018

BaseTec bouw- en tegelelementen zijn opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam isolatie, aan beide
zijden voorzien van een glasvezelversterkte mineraalcoating. BaseTec is de ideale ondergrond voor tegel- en
stucwerk en geschikt voor diverse ondergronden en toepassingen.

BOUWPLATEN
|ARTIKELCODE
1201.000004
1201.000006
1201.000010
1201.000020
1201.000030
1201.000040
1201.000050
1201.000060
1201.000080

DIKTE
4 mm
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

AFMETINGEN
1300x600 mm
1300x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm
2600x600 mm

VERPAKKING
136 platen/pallet
136 platen/pallet
50 platen/pallet
54 platen/pallet
50 platen/pallet
40 platen/pallet
30 platen/pallet
30 platen/pallet
30 platen/pallet

PRIJS
20,96 €/m²
19,99 €/m²
21,18 €/m²
22,60 €/m²
25,94 €/m²
30,45 €/m²
34,49 €/m²
44,97 €/m²
53.30 €/m²

AFMETINGEN
2400x600 mm
2600x600 mm

VERPAKKING
50 platen/pallet
50 platen/pallet

PRIJS
*
**

INGESNEDEN PLATEN
|ARTIKELCODE
1201.000130*
1201.000131**

DIKTE
30 mm
30 mm

* breedte insnijdingen (afname uitsluitend per pallet) / Prijs op aanvraag
** lengte insnijdingen (afname uitsluitend per pallet) / Prijs op aanvraag

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.

BASETEC

|PRIJSBLAD 3.2

vanaf 01/03/2018

BaseTec bouw- en tegelelementen zijn opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam isolatie, aan beide
zijden voorzien van een glasvezelversterkte mineraalcoating. BaseTec is de ideale ondergrond voor tegel- en
stucwerk en geschikt voor diverse ondergronden en toepassingen.

BAD EN DOUCHEBAK OMBOUWELEMENTEN
| ARTIKELCODE
1201.000310
1201.000320
1201.000330
1201.000340
1201.000350

OMSCHRIJVING
bad langszijde
bad langszijde
bad kopszijde
douchebakzijde
douchebakzijde

DIKTE
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm

AFMETINGEN
1790x600 mm
2100x600 mm
760x600 mm
900x200 mm
900x300 mm

VERPAKKING
30 platen/pallet
30 platen/pallet
30 platen/pallet
30 platen/pallet
30 platen/pallet

PRIJS
44,97
60,43
23,56
23,09
23,76

DIKTE AFMETINGEN
30 mm 1200x1248 mm
30 mm 1200x250 mm

VERPAKKING
30 platen/pallet
per plaat

PRIJS
61,62 €/stuk
18,80 €/stuk

DIKTE
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm

VERPAKKING
60 platen/pallet
40 platen/pallet
40 platen/pallet
40 platen/pallet

PRIJS
*
*
*
*

€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk
€/stuk

TOILET OMBOUWELEMENT
| ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
1201.000910 voorzetwand
1201.000920 afdekplateau

HOEKKOKERS
| ARTIKELCODE
1201.000215
1201.000220
1201.000230
1201.000240

OMSCHRIJVING
L-hoekkoker
L-hoekkoker
L-hoekkoker
L-hoekkoker

AFMETINGEN
2600x150/150 mm
2600x200/200 mm
2600x300/300 mm
2600x400/200 mm

* Prijs op aanvraag

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.

BASETEC

|PRIJSBLAD 3.3

vanaf 01/03/2018

BaseTec bouw- en tegelelementen zijn opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam isolatie, aan beide
zijden voorzien van een glasvezelversterkte mineraalcoating. BaseTec is de ideale ondergrond voor tegel- en
stucwerk en geschikt voor diverse ondergronden en toepassingen.

HULPMATERIALEN
| ARTIKELCODE
1201.000630
1201.000640
1201.000810

OMSCHRIJVING
metaalplug
metaalrozet
weefselband

AFMETINGEN
110 mm
Ø 36 mm
100 mm x 50 m

VERPAKKING
250 stuks/doos
100 stuks/doos
1 rol

PRIJS
*
*
15,57 €/rol

AFMETINGEN
1 m x 30 m
125 mm x 10 m
125 mm x 50 m
100 x 100 mm
100 x 100 mm

VERPAKKING
1 rol
1 rol
1 rol
25 stuks
25 stuks

PRIJS
185,40 €/rol
17,72 €/rol
102,09 €/rol
3,53 €/stuk
3,53 €/stuk

* Prijs op aanvraag

SLIMSEAL
| ARTIKELCODE
1201.000780
1201.000710
1201.000750
1201.000790
1201.000791

OMSCHRIJVING
slimseal membraan
slimseal band
slimseal band
slimseal binnenhoek
slimseal buitenhoek

DOUCHEVLOEREN
Basic Board
| douchevloerelement met standaard afvoerput
Line Board
| douchevloerelement met draingoot
Life Board
| douchevloerelement met decentrale afvoerput, voorzien van composiet afwerking
HighTech Board | douchevloerelement met centrale afvoerput, voorzien van keramische afwerking
Nature Board | douchevloerelement met centrale afvoerput, voorzien van teakhout afwerking
Onze douchevloeren worden volgens uw wensen en specificaties vervaardigd.
Elementen worden desgewenst twee- of driezijdig voorzien van voegdichtingsband en randstroken.
Afhankelijk van de gewenste variant is er keuze tussen een horizontale of verticale afvoerset.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.
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.

