WINTERAFDEKKINGEN
VOOR BOVENGRONDSE ZWEMBADEN

Deze luxe winterafdekkingen zijn gemaakt van een polyester weefsel bekleed met 2 lagen PVC (580 g/m²), anti-UV en anti-alg behandeld. De afdekking is hoog frequent gelast en heeft in het midden sleuven zitten voor
de afvoer van regenwater. De randen zijn versterkt met een zoom en hebben trekogen om de 120 cm. Snel en gemakkelijk te installeren met een dik
elastisch spankoord met koordstoppers. Afdekking zijn 70 cm groter dan de
badmaat (b.v. 3,70 m voor een 3,00 m bad). Garantie van 1 winterseizoen.
Leverbaar in de kleuren blauw, groen, amandelgroen, zandgeel, grijs, carbon of Havana, onderzijde altijd in zandgeel om verkleuring van randstenen
te voorkomen. Op maat gemaakt = levertijd 3-4 weken.
Art.nr.
AKH3000-A
AKH3500-A
AKH3600-A
AKH4000-A
AKH4200-A
AKH4500-A
AKH4600-A
AKH5000-A
AKH5500-A
AKH6000-A
AKH6400-A
AKH7000-A
Art.nr.
AKH4825-A
AKH4830-A
AKH5835-A
AKH6130-A
AKH6236-A
AKH7140-A
AKH7435-A
AKH8040-A
AKH8150-A
AKH8242-A
Ogen om de 120cm AKH8740-A

Ronde afdekking
Voor bad ø 3,00 m.
Voor bad ø 3,50 m.
Voor bad ø 3,60 m.
Voor bad ø 4,00 m.
Voor bad ø 4,20 m.
Voor bad ø 4,50 m.
Voor bad ø 4,60 m.
Voor bad ø 5,00 m.
Voor bad ø 5,50 m.
Voor bad ø 6,00 m.
Voor bad ø 6,40 m.
Voor bad ø 7,00 m.

Prijs
€ 269,€ 347,€ 364,€ 434,€ 472,€ 532,€ 552,€ 639,€ 756,€ 883,€ 991,€ 1166,-

Ovale afdekking
Voor bad 4,86 x 2,50 m.
Voor bad 4,88 x 3,00 m.
Voor bad 5,86 x 3,50 m.
Voor bad 6,14 x 3,00 m.
Voor bad 6,23 x 3,60 m.
Voor bad 7,14 x 4,00 m.
Voor bad 7,42 x 3,50 m.
Voor bad 8,00 x 4,00 m.
Voor bad 8,14 x 5,00 m.
Voor bad 8,20 x 4,20 m.
Voor bad 8,71 x 4,00 m.

Prijs
€ 350,€ 406,€ 542,€ 498,€ 586,€ 725,€ 671,€ 804,€ 991,€ 858,€ 870,-

Sleuven voor het
afvoeren van
regenwater

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

WINTERAFDEKKINGEN
DELOS WINTERAFDEKKING

Deze winterafdekking is gemaakt van een polyester weefsel
bekleed met 2 lagen PVC (580 g/m²), anti UV en anti-alg behandeld. De afdekking is hoog frequent gelast en heeft in het
midden een gaasband voor de afvoer van regenwater.
Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder
door het zonlicht buiten te houden. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. Leverbaar in de kleuren blauw, groen,
amandelgroen, zandgeel, grijs, carbon of Havana, onderzijde
altijd in zandgeel om verkleuring van de randtegels te voorkomen. Garantie van 2 winterseizoenen degressief op fabricagefouten. Snel en gemakkelijk te installeren.
Kenmerken model Delos:

Winterafdekking met 6 cm brede versterkte gelaste zoom
rondom met dubbele trekogen om de 120 cm. Inclusief snelbinders (in kleur) en rvs grondpennen. Andere grondpennen
tegen meerprijs leverbaar (zie accessoires lijst). Afdekking
moet 0,70 m overlappen bij baden kleiner dan 70 m² en 0,80
m bij baden groter dan 70 m².
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Standaard
bevestiging:
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Model:
Art.nr.:

DELOS

Berekening
oppervlakte
in m².

O = (L+0,70) x (B+0,70)

MYKON01-A

Uitvoering met enkele trekogen en spankoord rondom.
Garantie 1 winterseizoen.

€

22,55

DELOS01-A

Standaard uitvoering.

€

24,80

€

28,48

B

B

PRIJS PER M²

O = (L+0,70) x (B+0,70)
DELOS02-A

L

L

L

L

B

Trapmaten worden
berekend zonder de
extra overlapping.

Afwijkende maten en vormen: prijs op aanvraag. Afdekkingen
kleiner dan 5 m² worden berekend als meerprijs trap.
Art.nr.
Extra uitvoering
DELOS04-A Afdekking voor rechte trappen
kleiner dan 4,60 m².
DELOS05-A Afdekking voor rechte trappen
tussen 4,60 en 10m².
DELOS06-A Afdekking voor Romeinse
trappen kleiner dan 4,60 m².
DELOS07-A Afdekking voor Romeinse
trappen tussen 4,60 en 10m².
DELOS08-A Uitsparing in afdekking voor trap e.d.
DELOS09-A Extra trekogen (vanaf 3 st. en meer).

Meerprijs
€ 163,€ 194,€ 251,€ 282,€ 137,+ 10 %

Bij zwembaden boven de 12 x 6 m, adviseren wij om
spanbanden over het bad te spannen !!
Zie opties op prijsblad na de winterafdekkingen.
Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

WINTERAFDEKKINGEN
COS PLUS WINTERAFDEKKING

Deze winterafdekking is gemaakt van een polyester weefsel
bekleed met 2 lagen PVC (580 g/m²), anti UV en anti-alg behandeld. De afdekking is hoog frequent gelast en heeft in het
midden een gaasband voor de afvoer van regenwater.
De afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder
door het zonlicht buiten te houden. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. Leverbaar in de kleuren blauw, groen,
amandelgroen, zandgeel, grijs, carbon of Havana, onderzijde
altijd in zandgeel om verkleuring van de randtegels te voorkomen. Garantie van 3 winterseizoenen degressief op fabricagefouten. Snel en gemakkelijk te installeren.
Kenmerken model Cos Plus:

1,40 m

20 cm

Winterafdekking met, door aangestikte band, versterkte zoom
rondom en met trekbanden om de 140 cm. Iedere trekband (in
kleur) wordt versterkt met een 55 cm lange band in de afdekking. Inclusief rvs spanveren/grondpennen. Andere grondpennen tegen meerprijs leverbaar (zie accessoires lijst).
Afdekking moet 0,70 m overlappen bij baden kleiner dan 70
m² en 0,80 m bij baden groter dan 70 m².

55 cm

Standaard
bevestiging:

50 cm
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COS PLUS

Berekening
oppervlakte
in m².

O = (L+0,70) x (B+0,70)

B

COSPL01-A

B

B

L

L

€

31,81

€

36,65

O = (L+0,70) x (B+0,70)
COSPL02-A

L

PRIJS PER M²

L

B
B

Model:
Art.nr.:

L

B

Trapmaten worden
berekend zonder de
extra overlapping.

Afwijkende maten en vormen: prijs op aanvraag. Afdekkingen
kleiner dan 5 m² worden berekend als meerprijs trap.
Art.nr.
Extra uitvoering
Meerprijs
COSPL04-A Afdekking voor rechte trappen
€ 197,kleiner dan 4,60 m² .
COSPL05-A Afdekking voor rechte trappen
€ 239,tussen 4,60 en 10m².
COSPL06-A Afdekking voor Romeinse
€ 292,trappen kleiner dan 4,60 m² .
COSPL07-A Afdekking voor Romeinse
€ 335,trappen tussen 4,60 en 10m².
COSPL08-A Uitsparing in afdekking voor trap e.d.. € 137,COSPL09-A Extra trekbanden met spanveren.
+ 15 %
Bij zwembaden boven de 12 x 6 m, adviseren wij om
spanbanden over het bad te spannen !!
Zie opties op prijsblad na de winterafdekkingen.

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

WINTERAFDEKKINGEN
CHAMONIX WINTERNETAFDEKKING

Deze winternetafdekking is gemaakt van een polypropyleen
weefsel (150 g/m²), anti UV behandeld. De afdekking filtreert
het regenwater dat door het net in het zwembad komt, en
houdt het bad vrij van vuil. Tevens geeft het net extra veiligheid door het bad af te sluiten voor voorwerpen en huisdieren.
Leverbaar in de kleuren blauw/zwart, groen/zwart, grijs/zwart
of zandgeel/zwart.
Garantie van 1 winterseizoen degressief op fabricagefouten.
Snel en gemakkelijk te installeren en te onderhouden.
Kenmerken model Chamonix:
Winternetafdekking met door aangestikte polyethyleen band
versterkte zoom rondom en met messing trekogen om de 120
cm. Inclusief trekkabel rondom en rvs grondpennen. Andere
grondpennen tegen meerprijs leverbaar (zie accessoires lijst).
Afdekking moet 0,70 m overlappen bij baden kleiner dan
70 m² en 0,80 m bij baden groter dan 70 m².

1,20 m

Standaard
bevestiging:
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CHAMONIX

Berekening
oppervlakte
in m².

O = (L+0,70) x (B+0,70)

B

CHAMI01-A

CHAMI02-A
L

L

L

€

18,35

€

21,-

O = (L+0,70) x (B+0,70)

B

B

PRIJS PER M²
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B
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Model:
Art.nr.:

L

B

Trapmaten worden
berekend zonder de
extra overlapping.

Afwijkende maten en vormen: prijs op aanvraag. Afdekkingen
kleiner dan 5 m² worden berekend als meerprijs trap.
Art.nr.
Extra uitvoering
CHAMI04-A Afdekking voor rechte trappen
kleiner dan 4,60 m² .
CHAMI05-A Afdekking voor rechte trappen
tussen 4,60 en 10 m².
CHAMI06-A Afdekking voor Romeinse
trappen kleiner dan 4,60 m².
CHAMI07-A Afdekking voor Romeinse
trappen tussen 4,60 en 10 m².
CHAMI08-A Uitsparing in afdekking voor trap e.d.
CHAMI09-A Extra trekogen (vanaf 3 st. en meer).

Meerprijs
€ 132,€ 153,-

€ 209,€ 233,€ 130,+ 10 %

Deze afdekking wordt aanbevolen voor zwembaden tot
maximaal 11,00 x 5,00 m !!
Zie opties op prijsblad na de winterafdekkingen.

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

WINTERAFDEKKINGEN
MEGEVE WINTERNETAFDEKKING

Deze winternetafdekking is gemaakt van een polypropyleen
weefsel (150 g/m²), anti UV behandeld. De afdekking filtreert
het regenwater dat door het net in het zwembad komt, en
houdt het bad vrij van vuil. Tevens geeft het net extra veiligheid door het bad af te sluiten voor voorwerpen en huisdieren.
Leverbaar in de kleuren blauw/zwart, groen/zwart, grijs/zwart
of zandgeel/zwart.
Garantie van 3 winterseizoenen degressief op fabricagefouten. Snel en gemakkelijk te installeren en te onderhouden.
Kenmerken model Mégève:
Winternetafdekking met door aangestikte band versterkte
zoom rondom en met dwars overstekende verstevigingsbanden om de 1,50 m. Elke spanband wordt versterkt met een
55 cm lange band in de afdekking. De hoeken zijn versterkt
met PVC zeil.
Inclusief rvs spanveren/grondpennen. Andere grondpennen
tegen meerprijs leverbaar (zie accessoires lijst).
Afdekking moet 0,70 m overlappen bij baden kleiner dan 70
m² en 0,80 m bij baden groter dan 70 m².
1,50 m

Standaard
bevestiging:
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Berekening
oppervlakte
in m².

O = (L+0,70) x (B+0,70)

B

MEGEV001-A

L

PRIJS PER M²

€

25,43

€

29,34

O = (L+0,70) x (B+0,70)

B

B

L

MEGEVE

L

B
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Model:
Art.nr.:

MEGEV002-A

L

B

Trapmaten worden
berekend zonder de
extra overlapping.

Afwijkende maten en vormen: prijs op aanvraag. Afdekkingen
kleiner dan 5 m² worden berekend als meerprijs trap.
Art.nr.
Extra uitvoering
Meerprijs
MEGEV04-A Afdekking voor rechte trappen
€ 177,kleiner dan 4,60 m².
MEGEV05-A Afdekking voor rechte trappen
€ 213,tussen 4,60 en 10m².
MEGEV06-A Afdekking voor Romeinse
€ 266,trappen kleiner dan 4,60 m².
MEGEV07-A Afdekking voor Romeinse
€ 303,trappen tussen 4,60 en 10m².
MEGEV08-A Uitsparing in afdekking voor trap e.d.. € 130,MEGEV09-A Extra trekbanden met spanveren.
+ 15 %
Bij zwembaden boven de 12 x 6 m, adviseren wij om
spanbanden over het bad te spannen !!
Zie opties op prijsblad na de winterafdekkingen.

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

OPTIES EN ACCESSOIRES WINTERAFDEKKINGEN
OPTIONEEL BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR WINTERAFDEKKINGEN

De onderstaande prijzen van optioneel bevestigingsmateriaal gelden als meer-/minderprijzen voor de
winterafdekkingen Delos en Chamonix.
Prijs
Art.nr.
Bevestigingsmateriaal
Delos
Chamonix
per m²
APPE001-A Wegdraaibare grondpen (in terras).
+
+
€
3,60
APPE002-A Pop up grondpen (in terras) rvs/alum.
+
+
€
2,95
APPG001-A Grondpen rvs voor in gras.
+
+
€
1,60
APPG002-A Grondpen plastic voor in gras.
+
+
€
1,30
APSP001-A Afdekking zonder grondpennen.
+
+
€ - 0,20
APSF001-A Afdekking zonder bevestigingen.
+
+
€ - 0,45

ACCESSOIRES VOOR WINTERAFDEKKINGEN
Art.nr.
Accessoires
APA84PC-A Gebogen rvs grondpen,
lengte 120 mm, ø 6 mm. (1)
APA84PD-A Rechte rvs grondpen,
lengte 85 mm, ø 7 mm. (2)
APA84PE-A Wegdraaibare grondpen
voor inbouw, ø 20 mm. (3)
APA84CO-A Pop up pen met flens voor
houten vlonders. (4)
APA84PP-A Plastic grondpen voor gazon,
lengte 300 mm. (5)
APA84PG-A Grondpen rvs voor gazon,
lengte 350 mm, ø 6 mm. (6)

Prijs
€
2,98
€

1,85

€

11,97

€

11,18

€

4,59

€

4,83

APA84RI-A Spanveer rvs. (8)
APA84PR-A Spanveer/grondpen rvs. (9)

€
€

7,09
11,26

APA84CA-A Spankoord, in lus,
lengte 200 mm. (11)
APA84SD-A Snelbinder met 2 haken, in
kleur, lengte 60 cm. (12-15)
APA84CM-A Spankoord, per meter, in
kleur. (17-20)
APA84AS-A Spankoord-stop. (21)

€

4,70

€

5,69

€

3,26

€

1,72

4,36
4,36
3,30
2,38
1,32

APA84TA-A
APA84TC-A
APA84SE-A
APA84OA-A
APA84PV-A

Trekkoord voor luchtbellenafdekking, 1,5 m, 2 clips. (22)
Trekkoord voor luchtbellenafdekking, 1,5 m, 1 clip. (23)
Snelbinder voor rol afdekking. (24)
Trekoog plastic los, in afdekking te slaan. (25)
Drukknop voor bevestigen secties aan luchtbellenafdekking. (26)

€
€
€
€
€

APA84LT-A
APA84FI-A
APA84EH-A
APA84EK-A
APA84EL-A

Hefboom voor het makkelijker opspannen. (27)
Rvs muurhaak voor spankoord. (29)
Spanband set met ogen voor overspannen van grotere baden, max. 8 m. (30)
Spanband set met ogen voor overspannen van grotere baden, max. 10 m. (30)
Spanband set met ogen voor overspannen van grotere baden, max. 12 m. (30)

€ 64,56
€
5,95
€ 85,47
€ 98,23
€ 110,99

APA84PA-A Pop up grondpen, rvs/aluminium, lengte 63 mm, ø 16 mm. (32)

€

6,17

APA84SS-A Snelbinder beige met veiligheidsophanging, voor veiligheidsafdekking. (33)
APA84SU-A Snelbinder beige voor veiligheidsafdekking, lengte 60 cm. (34)

€
€

12,50
8,67

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN
NAXOS SAFE WINTERAFDEKKING

Deze winterafdekking is gemaakt van een polyester weefsel
bekleed met 2 lagen PVC (580 g/m²), anti UV en anti-alg behandeld. De afdekking is hoog frequent gelast en heeft in het
midden een gaasband voor de afvoer van regenwater.
Deze afdekking houdt het bad vrij van vuil en het water helder
door het zonlicht buiten te houden. Ideaal voor het overwinteren van het zwembad. Leverbaar in de kleuren blauw, groen,
amandelgroen, zandgeel, grijs, carbon of Havana, onderzijde
altijd in zandgeel om verkleuring van de randtegels te voorkomen. Garantie van 3 jaar degressief op fabricagefouten. Snel
en gemakkelijk te installeren. Maximale badmaat is 12 x 6 m.
Deze afdekking is veilig conform de Franse norm
AFNOR NF D90-308 voor kinderen tot 5 jaar.
Bevestiging:

Kenmerken model Naxos Safe:
Winterafdekking met 6 cm brede versterkte gelaste zoom
rondom met dubbele trekogen om de 100 cm. Inclusief veiligheidssnelbinders met rvs grondpennen. De afdekking moet
0,70 m overlappen bij baden kleiner dan 70 m² en 0,80 m bij
baden groter dan 70 m².

B

L

B

L

L

L

B

B

Model:
Art.nr.:

NAXOS SAFE

Berekening
oppervlakte
in m².

O = (L+0,70) x (B+0,70)

DELSA01-A

Veiligheidsuitvoering.

PRIJS PER M²

Art.nr.
Extra uitvoering
DELSA04-A Afdekking voor rechte trappen
kleiner dan 4,60 m² .
DELSA05-A Afdekking voor rechte trappen
tussen 4,60 en 10m².
DELSA06-A Afdekking voor Romeinse trappen
kleiner dan 4,60 m².
DELSA07-A Afdekking voor Romeinse trappen
tussen 4,60 en 10m².

€

25,99

Meerprijs
€ 198,€ 236,€ 305,€ 336,-

Uitsparingen zijn niet mogelijk in een veiligheidsafdekking !

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN
SECURIT 4 SEIZOENEN AFDEKKING

De Securit afdekking bestaat uit polyester versterkt, PVC zeildoek
(580 g/m²), anti UV en anti schimmel behandeld, met ingestikte aluminium buizen. De Securit afdekking wordt geleverd inclusief een
handmatige oprolzwengel, vaste zwarte spanbanden en pop up
grondpennen. Gewicht 0,95 kg/m².
De afdekking is alleen rechthoekig leverbaar en in 7 effen kleuren.
Uitsparingen voor trappen e.d. zijn niet mogelijk bij de Securit. De
Securit afdekking isoleert goed door de stilstaande luchtlaag tussen
de afdekking en het water, is veilig en kan ook als winterafdekking
fungeren. Bestand tegen wind tot 70 km/uur. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden. 3 jaar garantie degressief.
Maximale badmaat: 10,00 x 5,00 m.
Deze afdekking is veilig conform de Franse norm AFNOR NF D90308 voor kinderen tot 5 jaar.
Berekening oppervlakteprijs:
(Lengte + 0,50 m) x (Breedte + 0,50 m) x prijs m²
Berekening van trap aan uiteinde bad (max. diepte trap 1,50 m):
(Breedte + 0,50 m) x diepte x prijs m² + APSP607.

Bevestiging:

Versterkt PVC materiaal 580 gr/m²,
zandkleur aan tegelzijde.

LET OP! Onderstaande prijzen van de afdekkingen zijn af fabriek Frankrijk. Voor transport direct naar de eindbestemming
in Nederland of België rekenen wij tot 5 m breed € 320,- en van
5 tot 5,50 m breed € 430,- netto aan kosten.
Art.nr.

Zeil gesneden op de lengtes.

APSP631-C
APSP632-C
APSP633-C
APSP634-C
APSP635-C
APSP636-C
APSP637-C

SECURIT afdekking
Per m²
Blauw.
Amandelgroen.
Groen.
Zandgeel.
Grijs.
Antraciet.
Havana.

Meerprijzen geleverd bij afdekking:
APSP607-C Meerprijs snijden rechthoekige afdekking
voor trap, e.d. op de breedte.
APSP617-C Meerprijs afdekking kleiner dan 20 m².
APSP608-C Meerprijs snijden en vervangingsprofiel
voor randstenen bij trap aan lange zijde
APSP609-C Extra handmatige oprolzwengel (HR uitv.).
APSP616-C Extra handmatige oprolzwengel met wiel
voor houten vlonder (HR uitv.).
VEKTOR 1

Prijs
€

37,72

€

93,-

€ 114,€ 209,€ 238,€ 290,-

APSP612-D Vektor 1 oprolautomaat met motoraandrij- € 617,ving, 12 Volt. Links of rechts bij opgave.
Max. badmaat: 10 x 5 m. Prijs bij aankoop
afdekking.
APSP613-D Vektor 1, los verkocht.
€ 865,-

VEKTOR 2

APSP614-D Vektor 2 op-/afrolautomaat met motoraan- € 891,drijving, 12 Volt. Dubbele actie, rolt op en af.
Max. badmaat: 10 x 5 m. Prijs bij aankoop
afdekking.
APSP615-D Vektor 2, los verkocht.
€ 1171,-

Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN
SECURIT PREMIER 4 SEIZOENEN AFDEKKING

De Securit Premier afdekking bestaat uit polyester versterkt, PVC
zeildoek (650 g/m²), anti UV en anti schimmel behandeld, met ingestikte aluminium buizen en vervangbare slijtbanden op de lengtezijden. De Securit Premier afdekking wordt geleverd inclusief een
handmatige oprolzwengel, verstelbare spanbanden, pop up grondpennen en zijspanbanden. Gewicht ca. 1,2 kg/m². Bij een badmaat
boven de 10 x 5 m, worden 2 handmatige oprolzwengels bijgeleverd.
De afdekking is rechthoekig en in speciale vormen leverbaar in 7 effen kleuren. De Securit Premier afdekking isoleert goed door de stilstaande luchtlaag tussen de afdekking en het water, is veilig en kan
ook als winterafdekking fungeren. Bestand tegen wind tot 90 km/uur.
Gemakkelijk te installeren en te onderhouden. 3 jaar garantieop het
zeildoek en de buizen.
Maximale badmaat: 12,00 x 6,00 m*. (*Alleen in combinatie met
oprolzwengel met motor aandrijving.)
Deze afdekking is veilig conform de Franse norm AFNOR NF D90308 voor kinderen tot 5 jaar.

Bevestiging:

Berekening oppervlakteprijs:
(Lengte + 0,60 m) x (Breedte + 0,60 m) x prijs m²
Berekening van trap aan uiteinde bad:
(Breedte + 0,60 m) x diepte x prijs m² + APSP607.
LET OP! Onderstaande prijzen van afdekkingen zijn af fabriek
Frankrijk. Voor transport direct naar de eindbestemming in
Nederland of België rekenen wij tot 5 m breed € 320,- en van
5 tot 6,60m € 430,- netto aan kosten.
Versterkt PVC materiaal 650 gr/m²,
zandkleur aan tegelzijde, met vervangbare
slijtbanden op de 2 lengtes.

Art.nr.
APSP621-C
APSP622-C
APSP623-C
APSP624-C
APSP625-C
APSP626-C
APSP627-C

Gelaste naden op de lengtes met
anti-lift spanbanden.

VEKTOR 1

SECURIT PREMIER afdekking
Per m²
Blauw.
Amandelgroen.
Groen.
Zandgeel.
Grijs.
Antraciet.
Havana.

Meerprijzen geleverd bij afdekking:
APSP607-C Meerprijs snijden rechthoekige afdekking
voor trap, e.d.
APSP617-C Meerprijs afdekking kleiner dan 20 m².
APSP608-C Meerprijs snijden en vervangingsprofiel
voor randstenen bij trap aan lange zijde.
APSP609-C Extra handmatige oprolzwengel (HR uitv.).
APSP616-C Extra handmatige oprolzwengel met wiel
voor houten vlonder (HR uitv.).

Prijs
€

59,29

€

93,-

€ 114,€ 209,€ 238,€ 290,-

APSP612-D Vektor 1 oprolautomaat met motoraandrij- € 617,ving, 12 Volt. Links of rechts bij opgave.
Max. badmaat: 10 x 5 m. Prijs bij aankoop
afdekking.
APSP613-D Vektor 1, los verkocht.
€ 865,-

VEKTOR 2

APSP614-D Vektor 2 op-/afrolautomaat met motoraan- € 891,drijving, 12 Volt. Dubbele actie, rolt op en af.
Max. badmaat: 10 x 5 m. Prijs bij aankoop
afdekking.
APSP615-D Vektor 2, los verkocht.
€ 1171,Advies verkoopprijzen per 15/06/2022 exclusief 21 % BTW.

