PRIJSLIJST 2022 met plaatsing
Gepantserde deuren volledig op maat.
BELGISCHE FABRIKATIE, BOSEC inbraakwerend goed gekeurd.
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op
Gepantserde appartementsdeur wit voorgeschilderd, schilderwerk ter u lasten
Geleverd met 5 sleutels & codekaart, optisch oog .
Akoestische kit inclusief: deurdichting & automatische borstel ( tochtafsluiter) in de onderkant van de deur=-42 dB
Prijs geldig voor een deur met afmeting: breedte 900 mm, hoogte 2100 mm en wanddikte 220 mm grotere afmetingen op prijsaanvraag
Huizen inkomdeuren, beglaasde deur of speciale uitvoeringen op prijsaanvraag.
2 JAAR GARANTIE op mechanische onderdelen
10 JAAR GARANTIE op plaatsing
KLASSE III serie kelders en technieken, 4-slag sluiting

Prijs exclusief btw 6%

Prijs inclusief btw

O5 dubbele baardslot met 7 veiligheidspunten

1980,00€

€118,80 2098.80€

G20 cilinder en 7 punten

2070,00€

€ 124,20 2194.20€

KLASSE III appartement serie, 4-turn sluiting

Prijs exclusief btw 6%

EZ 9040= 10 punten aan slotzijde + 1 vaste punt aan scharnier zijde

2290.00€

€ 137,40 2427.40€

EZ 9044= 16 punten aan slotzijde + 1 vaste punt aan scharnier zijde

2410.00€

€ 144,60 2554.60€

Prijs inclusief btw

Opties: Brandwerend IE30 +€ 350 excl. BTW Echt houten zijde te vernissen + €190 excl. BTW / zijde
KLASSE III appartementserie, automatische sluiting

Prijs exclusief btw 6%

AV3 = dagschoot met 2 haken aan slot zijde voor automatische sluiting 2550,00€
+ 1 vaste punt aan scharnierzijde

€ 153,00

Prijs inclusief btw
2703.00€

KLASSE III appartementserie, automatische sluiting

Prijs exclusief btw 6%

Prijs inclusief btw

+ 1 achterscharnier
AV4 = dagschoot met 4 haken aan slot zijde voor automatische sluiting 2700,00€
+ 1 vaste punt aan scharnierzijde

€ 162,00

2862,00€

+ 1 achterscharnier
Opties: Brandwerend IE 30 +€ 400 excl. BTW. Echt houten zijde te vernissen + €260 excl. BTW / zijde
EP KLASSE IV serie 1 turn sluiting

Prijs exclusief btw 6%

Prijs inclusief btw

EP21 = 7 punten ( 4 aan slotzijde, 1 bovenaan, 1 onderaan en 1 scharnierzijde

2650,00€

€
2809.00€
159,00

EP22 = 6 punten en 1 haak ( 4 punten aan slotzijde, 1 bovenaan, en 1
scharnierzijde , en een haak beneden het centrale 4 punten slot, geen punt
onderaan

2780,00€

€
2946,00€
168,80

Opties: Brandwerend IE 30 +€ 400 excl. BTW Echt houten zijde te vernissen + €260 excl. BTW / zijde
OPTIES OP ALLE MODELLEN

Prijs exclusief btw

6%

Prijs inclusief btw

Knopcilinder

€ 60,00

€ 3,60 € 63,60

Mul-T-Lock MT5+ ANTI-BUMPING cilinder met 3 sleutels en codekaart

€ 290,00

€
€ 307,40
17,40

Verf door ons, rollers, kwasten, 1 kleur

€ 360,00

€
€ 381,60
21,60

Verf door ons, rollers, kwasten, 2 kleuren

€420,00

€
€ 508,20
21,60

OPTIES OP ALLE MODELLEN

Prijs exclusief btw

6%

Volledige isolatie en versteviging van deurkozijnen met dozen, gelast op de
ankerpunter en vullen van de retouren met GYPROC -strips

€ 135,00

€8,10 €143,10

SE1 gepantserde roestvrij stalen deurbeslag

€115,00

€ 6,90 € 121,90

Lift (varieert per verdieping)

€90,00

€ 5,40 € 95,40

Per verdieping te voet - buiten de 1e verdieping huur van een lift

€ 25,00

€ 1,50 € 26,50

Betaling: saldo bij het plaatsen en overhandigen van de sleutels

Prijs inclusief btw

