Prijslijst v4 2021
Vraag altijd naar de actuele voorraad.
Voor zakelijk en grote afname neem contact op.
Eiken panelen en (tafel)bladen.
Lamelbreedte 4-5cm bij 18 en 25mm
Lamelbreedte 8-15cm vanaf 30mm
Noesten gestopt en glad geschuurd.
18mm € 130.- per m2
25mm € 165.- per m2
30mm € 225.- per m2
35mm € 270.- per m2
40mm € 300.- per m2
60mm € 350.- per m2
Prijzen zijn richtprijzen.
Overige diktes ook mogelijk , prijs op aanvraag.
Ook leverbaar met boomstamkant.
Verjongd , rond of ovaal + €30.Behandelen en borstelen ook mogelijk.
Zie voor verder informatie het artikel “blad op maat”.

Stalen poten en frames
Veel van ons staalwerk is maatwerk en specifiek naar uw wens , prijzen op aanvraag.
Stalen U profielen tbv bladen
Matzwart en sleufgaten
U profiel 900x24x16mm € 10.U profiel XL 900x28x23mm € 17.-

Eiken planken ruw / fijnbezaagd.
KD = Kunstmatig gedroogd 10-12%
Eiken planken 27mm ruw KD
€30.€35.€40.€65.-

20,5 x 250-260cm
24 x 250-260cm
26 x 250-260cm
30 x 285cm

Eiken balken 40mm ruw KD
€60.€67,50

20,5 x 260cm
21 x 285cm

Eiken balken 52mm ruw KD
22 x 255cm

€75.-

Eiken planken 4 zijdig geschaafd 22mm
Rustiek KD
23 x 260cm € 42,50
20 x 225cm € 35.Licht rustiek KD
23 x 250cm €47,50
24 x 280cm € 67,50
Eiken planken 4 zijdig geschaafd 42mm
Licht Rustiek KD
20,5 x 255cm € 72,50

Eiken schaaldelen KD 27 , 42 en 52mm ruw
A - B kwaliteit €2150 per m3

Eiken schaaldelen KD 65 en 82mm ruw
A - B kwaliteit €2200.- per m3
Schaaldelen / Plaathout worden ter plekke opgemeten in het midden van de stam.
Rechtzagen en / of schaven op aanvraag.

Eiken wagonplanken gedroogd.
Lengtes +- 270cm
Dikte 40-45mm
Breedtes 16-24cm gemiddeld

Breedte 14-20cm
Onbewerkt € 125.- per m2
Geborsteld € 145.- per m2
Geschaafd 1 zijde € 155.- per m2
Geschaafd 4 zijdig € 165.- per m2
Breedte vanaf 20cm en meer
Onbewerkt € 135.- per m2
Geborsteld € 155.- per m2
Geschaafd 1 zijde € 165.- per m2
Geschaafd 4 zijdig € 175.- per m2
Prijsvoorbeeld:
Geschaafde plank 1 zijde 19cm breed € 79,50

Spoorplanken / Bielzenplanken onbehandeld.
Fijnbezaagd en gedroogd.
Breedte ruw met organische kant + - 25cm
Breedte 4 zijdig geschaafd 22 - 24cm.
Lengtes 250-260cm standaard
320 en langer t/m 500cm op aanvraag.
Diktes
3cm € 22.- per strekkende meter
4cm € 24.- per strekkende meter

5cm € 26.- per strekkende meter
6cm € 30.- per strekkende meter
Rechtzagen of afkorten op aanvraag.
4 zijdig geschaafd €10.- per meter meerprijs.
Plank word 5-8mm dunner.

Spoorplanken / Bielzenplanken onbehandeld.
Gezandstraald en geborsteld
Maten zijn niet exact
Lengtes 250cm + Breedte 23-25cm
Dikte
1cm ( wandbekleding)
2 - 2,5cm.
4-5 cm.
6-8cm.

€15.- per stuk
€ 20.- per meter
€ 27,50 per meter
€ 45.- per meter

Spoorbielzen onbehandeld gezandstraald & geborsteld
25 x 15 x 250-260cm € 125.25 x 15 x 320cm
€ 140.-

Barnwood Eiken Gedroogd
Dikte 40-65mm
Lengtes 240-275cm
Breedtes vallend ( 15-30cm)
Afname enkele plank € 145 per m2
Voorbeeld berekening 20x240cm =€70.-

Eiken balken aangedroogd 1-5 jaar.
10 x 10 € 15.- per meter
15 x 15 € 30.- per meter
20 x 20 € 55.- per meter

Oud eiken balken

Prijzen op aanvraag.
Variatie in kopmaten , lengtes en leeftijden.

Prijzen incl btw , vraag altijd naar de voorraad. Maatwerk en overige
afmetingen op aanvraag. Levering mogelijk , kosten op aanvraag.
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Op basis van afhalen.

