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Frans eiken vloerplanken :
Parket 92 x 20 mm

€ 29,- /m²

14 cm breed, 2 cm dik:
boeren/rustiek eiken
rustiek eiken
select,

€ 38,- /m²
€ 42,- /m²
€ 45,- /m²

Boer/rustiek in 3 breedtes

€ 38,-/m²

19 cm breed, 2 cm dik :
boereneiken
rustiek
select

€ 42,- /m²
€ 52,- /m²
€ 57,- /m²

23 cm breed, 2 cm dik

€ 54,- /m²

Alle deze vloeren zijn standaard spintvrij
Aanbiedingen :

wisselend

Plinten :
€ 2,90/m
€ 3,90/m
€ 4,90/m
€ 5,90/m

4 cm hoog
6 cm hoog
8 cm hoog
13 cm hoog

Alle prijzen van materialen zijn inclusief BTW
Op onze vloeren geven wij

levenslang garantie !!
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Olie Aquamarijn
Olie van Aquamarijn op kleur

€ 1,50 /m²
€ 2,15 /m²

Lak glansvrij
Lak naturelook
Lak zijdeglans

€ 4,90 /m²
€ 6,30 /m²
€ 3,80 /m²

Lijm P U mastic
Lijm voor volverlijming ( unipro)
Rubbersound natuurrubber onderbedekking
Maclean foam onderbedekking
Parketveren

€ 4,00 /m²
€ 7,00 /m²
€ 4,60 /m²
€ 2,00 /m²
€ 2,20 /st

Kosten van div. werkzaamheden bij ons uitgevoerd :
Schuren
Schuren en oliën
Schuren en afstoppen
Schuren,afstoppen en oliën
Meerprijs borstelen

€ 2,50 /m²
€ 5,00 /m²
€ 5,00 /m²
€ 7,50 /m²
€ 2.50 /m²

Roken incl. schuren
Roken incl. schuren en oliën
Roken incl. stoppen, schuren en oliën

€ 7,50 /m²
€ 10,00 /m²
€ 12,50 /m²

Alle prijzen van werkzaamheden zijn inclusief BTW en exclusief materiaal.

k.v.k.nr.1405932 btw nr. NL818324995B01

PRIJSLIJST

d.d. 01-01-2019

Kosten van werkzaamheden voor u door Vast en Zeker uitgevoerd :
Leggen
Leggen, schuren, afstoppen en oliën
Leggen, schuren, afstoppen en lakken

€ 21,50 /m²
€ 29,50 /m²
€ 31,50 /m²

Leggen van vloeren in motief op aanvraag
Plinten plaatsen gelijmd, geschuurd, geolied
Plinten plaatsen geschroefd, geschuurd, geolied
Plinten plaatsen gelijmd,geschuurd, gelakt
Plinten plaatsen geschroefd, geschuurd, gelakt
Binnendeuren inkorten
Voordeur inkorten (indien mogelijk)
Dorpel maken
Meerprijs voor verdiepingvloeren via trap
Via lift geldt als een etage

€ 6,00 /m
€ 8,00 /m
€ 7,00 /m
€ 9,00 /m
€ 15,00 /st
€ 25,00 /st
€ 15,00 /st
€ 45,- / etage

Op het leggen wordt 10 jaar garantie gegeven.
Alle prijzen van werkzaamheden zijn inclusief BTW en exclusief materiaal.

