STYROFOAM

|PRIJSBLAD 1.1

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd
polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

STYROFOAM IB
vloer- en koudebrugisolatie
1250 x 600 mm
rechte kanten
250 kPa | 80 kPa

STYROFOAM 200-A
vloerisolatie
1200 x 600 mm
rechte kanten
200 kPa | 60 kPa

|ARTIKELCODE DIKTE

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

1101.420020 20 mm 0,60 m².K/W

20 platen/pak

5,00 €/m²

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

0,90 m².K/W
1,20 m².K/W
1,50 m².K/W
1,80 m².K/W
2,40 m².K/W
2,95 m².K/W

14 platen/pak
10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak

7,05 €/m²
8,98 €/m²
11,23 €/m²
13,47 €/m²
17,96 €/m²
22,45 €/m²

|ARTIKELCODE DIKTE
1101.510030
1101.510040
1101.510050
1101.510060
1101.510080
1101.510100

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100mm

250,00 €/m³

235,00 €/m³
224,50 €/m³
-

EXTRA INFORMATIE
Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

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.

STYROFOAM

|PRIJSBLAD 1.2

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd
polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

FLOORMATE 500-A
vloer- en dakisolatie
1250 x 600 mm
rondom sponning
500 kPa | 180 kPa

FLOORMATE 700-A
vloer- en dakisolatie
1250 x 600 mm
rondom sponning
700 kPa | 250 kPa

|ARTIKELCODE DIKTE
1101.531040
1101.531050
1101.531060
1101.531080
1101.531100
1101.531120
1101.531140
1101.531160
1101.531180
1101.531200

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100mm
120mm
140mm
160 mm
180 mm
200 mm

|ARTIKELCODE DIKTE
1101.551040
1101.551050
1101.551060
1101.551080
1101.550100
1101.550120

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100mm
120mm

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

1,15 m².K/W
1,45 m².K/W
1,75 m².K/W
2,30 m².K/W
2,85 m².K/W
3,45 m².K/W
3,90 m².K/W
4,45 m².K/W
5,00 m².K/W
5,55 m².K/W

10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak
3 platen/pak
3 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak

11,58 €/m²
14,48 €/m²
17,37 €/m²
23,16 €/m²
28,95 €/m²
34,74 €/m²
40,53 €/m²
48,00 €/m²
56,79 €/m²
64,20 €/m²

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

1,15 m².K/W
1,45 m².K/W
1,75 m².K/W
2,30 m².K/W
2,85 m².K/W
3,45 m².K/W

10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak
3 platen/pak

17,88 €/m²
22,35 €/m²
26,82 €/m²
35,76 €/m²
44,70 €/m²
53,64 €/m²

289,50 €/m³
300,00 €/m³
315,50 €/m³
321,00 €/m³

447,00 €/m³
-

EXTRA INFORMATIE
Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

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.

STYROFOAM

|PRIJSBLAD 1.3

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd
polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

ROOFMATE SL-A
dak- en kelderwandisolatie
1250 x 600 mm
rondom sponning
300 kPa | 130 kPa

XENERGY SL PLUS
dak- en kelderwandisolatie
1250x 600 mm
rondom sponning
300 kPa | 110 kPa

|ARTIKELCODE DIKTE
1101.001030
1101.001040
1101.001050
1101.001060
1101.001080
1101.001100
1101.001120
1101.001140
1101.001160
1101.001180
1101.001200

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80mm
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200 mm

|ARTIKELCODE DIKTE
1107.001060
1107.001080
1107.001100
1107.001120
1107.001140
1107.001160
1107.001180
1107.001200

60 mm
80 mm
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200 mm

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

0,90 m².K/W
1,20 m².K/W
1,50 m².K/W
1,80 m².K/W
2,40 m².K/W
2,95 m².K/W
3,55 m².K/W
3,90 m².K/W
4,45 m².K/W
5,00 m².K/W
5,55 m².K/W

14 platen/pak
10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak
3 platen/pak
3 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak

7,35 €/m²
9,40 €/m²
11,75 €/m²
14,10 €/m²
18,80 €/m²
23,50 €/m²
28,20 €/m²
32,90 €/m²
38,40 €/m²
45,09 €/m²
54,20 €/m²

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

2,10 m².K/W
2,80 m².K/W
3,50 m².K/W
4,15 m².K/W
4,80 m².K/W
5,50 m².K/W
6,20 m².K/W
6,85 m².K/W

7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak
3 platen/pak
3 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak
2 platen/pak

17,64 €/m²
23,52 €/m²
29,40 €/m²
35,28 €/m²
41,16 €/m²
48,32 €/m²
55,80 €/m²
65,20 €/m²

245,00 €/m³
235,00 €/m³
240,00 €/m³
250,50 €/m³
271,00 €/m³

294,00 €/m³
302,00 €/m³
310,00 €/m³
326,00 €/m³

EXTRA INFORMATIE
Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

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.

STYROFOAM

|PRIJSBLAD 1.4

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd
polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

XENERGY LG PLUS
dakisolatie met 10 mm beton
1200 x 600 mm
tong en groef aan lange zijden
300 kPa | 110 kPa

|ARTIKELCODE DIKTE
1107.012050
1107.012060
1107.012080
1107.012100
1107.012120

50+10 mm
60+10 mm
80+10 mm
100+10 mm
120+10 mm

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

1,75 m².K/W
2,10 m².K/W
2,80 m².K/W
3,50 m².K/W
4,15 m².K/W

32 platen/pal.
26 platen/pal.
20 platen/pal.
16 platen/pal.
14 platen/pal.

35,43 €/m²
40,72 €/m²
50,63 €/m²
58,44 €/m²
72,01 €/m²

EXTRA INFORMATIE
Toepassing

Gewicht
Afname

|Voor nieuwe of bestaande dakconstructies waarbij zeer beperkte belasting
kan worden toegelaten of voor locaties waar het moeilijk of zelfs onmogelijk
is om grind op het dak aan te brengen
|18 – 23 kg/m²
|per losse plaat mogelijk

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.

STYROFOAM

|PRIJSBLAD 1.5

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd
polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en
vermindering van CO2-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

WALLMATE CW-A
spouwmuurisolatie
2500 x 600 mm
rondom tong en groef

WALLMATE WB-A
isolatie binnenzijde muur
1250 x 600 mm
rechte kanten

XENERGY TG PLUS
spouwmuurisolatie
2500 x 600 mm
rondom tong en groef

|ARTIKELCODE DIKTE
1101.405030
1101.405040
1101.405050
1101.405060
1101.405080
1101.405100

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100mm

|ARTIKELCODE DIKTE

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

0,90 m².K/W
1,20 m².K/W
1,50 m².K/W
1,80 m².K/W
2,40 m².K/W
2,95 m².K/W

14 platen/pak
10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak

7,05 €/m²
8,98 €/m²
11,23 €/m²
13,47 €/m²
17,96 €/m²
22,45 €/m²

RD-WAARDE

VERPAKKING

PRIJS

235,00 €/m³
224,50 €/m³
-

1101.410030
1101.410040
1101.410050
1101.410060
1101.410080
1101.410100
1101.410120

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100mm
120mm

0,90 m².K/W
1,20 m².K/W
1,50 m².K/W
1,80 m².K/W
2,40 m².K/W
2,95 m².K/W
3,55 m².K/W

14 platen/pak
10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak
5 platen/pak
4 platen/pak
3 platen/pak

7,80 €/m²
10,00 €/m²
12,50 €/m²
15,00 €/m²
20,00 €/m²
25,00 €/m²
30,00 €/m²

260,00 €/m³
250,00€/m³
-

|ARTIKELCODE
1107.405030
1107.405040
1107.405050
1107.405060

DIKTE
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

RD-WAARDE
2,10 m².K/W
2,80 m².K/W
3,50 m².K/W
4,15 m².K/W

VERPAKKING
14 platen/pak
10 platen/pak
8 platen/pak
7 platen/pak

PRIJS
17,34 €/m²
23,12 €/m²
28,90 €/m²
34,68 €/m²

289,00 €/m³
-

EXTRA INFORMATIE
Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

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.

ROOFMATE MK

|PRIJSBLAD 1.7

vanaf 20/09/2018

Roofmate MK is een UV-bestendige en thermisch stabiele polyethyleen scheidingslaag in microvezelstructuur met
waterkerende en dampdoorlatende eigenschappen. Deze scheidingslaag maakt onderdeel uit van het MinK systeem
waarbij het wordt toegepast in combinatie met Styrofoam isolatieplaten.

ROOFMATE MK

|ARTIKELCODE
1411.000001

AFMETINGEN

AFNAME

NETTOPRIJS

3 x 100 m

< 5 rollen
≥ 5 rollen
≥ 10 rollen
≥ 15 rollen

€ 1,60/m²
€ 1,56/m²
€ 1,51/m²
€ 1,47/m²

EXTRA INFORMATIE
Dow Building Solutions ontwikkelde het omkeerdaksysteem Roofmate MinK.
Dit systeem bestaat uit de omkeerdakopbouw met Roofmate SL-X isolatie waarop de speciale waterkerende en
dampdoorlatende scheidingslaag Roofmate MK wordt toegepast.
Wetenschappelijke studies en praktijkonderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van regenwater onder de isolatie
kan worden verwaarloosd bij toepassing van het Roofmate MinK-systeem .
Afname uitsluitend per hele rol.

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.

