VHB Schrijnwerkerij bv
Atelier : Toekomstlaan 17
2340 Beerse
0476/97 16 60
jan.vhb@telenet.be

Prijslijst lichtgewicht volspaan binnendeuren "premium quality"
Onze ingekaste vlakke schilderdeuren zijn standaard voorzien van :
* Dagstuk in vochtwerende mdf 18 mm. (tot 170 mm. breed).
* Meranti slaglat prime 15/17 verlijmd en blind bevestigd.
* 3 of 4 inox argenta scharnieren 80/80 + blokjes achter elke scharnier.
* Litto klavierslot type A 1353 - 55/110 inox look.
* 1 set vochtwerende trapezium chambranten 12/68.
* Alle prijzen zijn excl. btw en afgehaald atelier Beerse.
Deurhoogte 2015
630 tot 830 x 2015
880 tot 930 x 2015
980 tot 1030 x 2015
1080 tot 1130 x 2015
1180 tot 1230 x 2015

Deurhoogte 2115
€ 126,00
€ 132,00
€ 146,00
€ 152,00
€ 158,00

630 tot 830 x 2115
880 tot 930 x 2115
980 tot 1030 x 2115
1080 tot 1130 x 2115
1180 tot 1230 x 2115

€ 130,00
€ 136,00
€ 152,00
€ 160,00
€ 166,00

Dubbel deur = deur x 2,5
Varianten & extra's
Meerprijs dagstuk breder dan 170 mm. (prijs per cm.)
Meerprijs dagstuk uitgevoerd in multiplex berk 18 mm.
Meerprijs dagstuk breder dan 170 mm. in multiplex berk.
Meerprijs dagstuk uitgevoerd in multiplex berk 18 mm. wit gegrond.
Meerprijs dagstuk breder dan 170 mm. in multiplex berk wit gegrond.
Meerprijs vochtwerende trapezium chambranten wit gegrond 12/68.
Meerprijs litto cilinderslot A2653 - 55/110 inox look.
Meerprijs litto toiletslot A1553 - 55/110 inox look.
Meerprijs litto klavierslot A1353 - 55/110 met zwarte voor- en tegenplaat.
Meerprijs litto cilinderslot A2653 - 55/110 met zwarte voor- en tegenplaat.
Meerprijs litto toiletslot A1553 - 55/110 met zwart voor- en tegenplaat.
Meerprijs litto 3-puntslot T1081 - 72/55 - 1700 x 20
Meerprijs magneetslot AGB - inox look.
Meerprijs magneetslot AGB - zwart.
Meerprijs mat zwarte scharnier 80/80 HDD - prijs per stuk.
Infrezen van design aan beide zijden van het deurblad.
Inkorten van deurblad + inlijmen nieuwe kantlat.
Dichtingsrubber wit of zwart (S 0318 Deventer) in slaglat 15/17.
Dichtingsrubber zwart (S 6577 Deventer) in slaglat 22/22.
Infrezen en plaatsen van valdorpel ellen matic tot 830 br.
Infrezen en plaatsen van valdorpel ellen matic tot 930 br.

€ 1,10
€ 14,70
€ 1,20
€ 19,50
€ 1,60
€ 6,00
€ 4,80
€ 4,80
€ 3,10
€ 8,50
€ 8,50
€ 113,60
€ 6,60
€ 8,30
€ 3,30
€ 25,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 52,00
€ 54,00

