BOUWMARKT - DOE-HET-ZELFZAAK

BERKOPLAST.BE

WWW.

ZOMERPROMOTIE
Veluxramen en toebehoren

-23 %

op tarief van Velux op ramen, gootstukken, rolluiken en gordijnen

Verduistering DKL
wit, donkerblauw, grijs en beige
M04/MK04
M06/MK06
S06/SK06
U04/UK04
U08/UK08

VERANDAPLATEN

polyclear 6-wandig, 16 mm dik en toebehoren
Verandaplaten opaal of helder

€22/m²

Ook verkrijgbaar in 32 mm dik (prijs op aanvraag)
Profielen, rubbers,tape ed. aan voordelige prijzen.

Muggengaas ZIL

M04/MK04/ M06/MK06 		
S06/SK06			
U04/UK04			
U08/UK08			

€70,00
€76,00
€96,00
€98,00
€112,00

€100,00
€109,00
€116,00
€121,00

Vraag gratis uw prijsofferte, verschillende afmetingen op voorraad
enkele voorbeelden:
		
		
		

3m breed x 3m diep:
4 m breed x 3,50 m diep
4 m breed x 4 m diep
5 m breed x 4 m diep

Zonnescherm MHL 5060

€425
€630
€700
€850

M04/MK04/ M06/MK06
S06/SK06		
U04/UK04/U08/UK08 		

€60,00
€78,00
€84,00

Dampscherm, tape, schroeven, rondels en PU schuim ook verkrijgbaar tegen gunstige prijzen.
Vraag ook prijs voor andere isolatiematerialen PIR en XPS.

KOEPELS

Op alle lichtkoepels en
opstanden

SKYLUX
25% KORTING
op de officiële prijslijst.

SPOUWISOLATIE PIR IKO ENERTHERM

Iko Enertherm alu T/G kan zowel gebruikt worden voor spouwisolatie als voor zolderisolatie. Afmeting: 1200 mm x 600 mm (vanaf 100m² gratis geleverd, max 30 km)
5cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm

Prijs excl./m²

Prijs incl./m²

Rd

€6,30
€7,15
€9,25
€11,00
€13,00
€14,50

€7,63
€8,66
€11,20
€13,31
€15,73
€17,55

2.25 m²K/W
2.70 m²K/W
3.60 m²K/W
4.50 m²K/W
5.45 m²K/W
6.35 m²K/W

Voor andere isolatiematerialen kan u ook steeds bij ons terecht

BERKOPLAST BVBA Voetbalstraat 10 – 2275 Wechelderzande
Tel. 03/309.11.45 of 0495/26.25.50 – berkoplast@telenet.be – www.berkoplast.be
Openingsuren : maandag t/m vrijdag van 8.30 u. – 12.00 u. en van 13.00 u. – 18.00 u., zaterdag van 8.30 u. – 12.00 u.
Zondag gesloten. Juli en augustus op maandag vanaf 13.00 u. – 18.00 u.
Prijzen geldig voor bestellingen en leveringen tot en met 31/08/2019.
Jaarlijks verlof vanaf 12 juli 2019 tot en met 4 augustus 2019.

