Voskamp Aluminium| Prijslijst Lessenaarprofielen 2022

Prijslijst 2022
VosPatent
Lessenaarsprofielen

Prijslijst vanaf 1 mei 2022
1

>

Voskamp Aluminium| Prijslijst Lessenaarsprofielen 2022

______

Inhoudsopgave
Voskamp Groep

pagina

2

Leveringscondities

pagina

3

Lessenaarsprofielen

pagina

4

Lessenaarsdaken met polycarbonaat (tekeningen)

pagina 10

Lessenaardaken met glas (tekeningen)

pagina 11

Wij staan borg voor vakwerk

pagina 12

Voskamp Groep
De Voskamp Groep is als familiebedrijf
uitgegroeid tot een veelzijdige onderneming actief in de bouw, industrie en
beveiliging. Met ruim 70 jaar ervaring
zetten wij ons elke dag in voor een
optimale samenwerking met onze
relaties om elk project tot een succes
te maken.

Samen sterk in maatwerk
De Voskamp Groep bestaat uit diverse
divisies met hun eigen specialiteiten:
• Bouw en Industrie
• Industrie techniek
• Aluminium
• Beveiligingstechniek
• Industriedeuren
• Toegangstechniek
• Duurzaam

© Voskamp Groep. Uitgave mei 2022. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn excl.
BTW. Aan de inhoud van dit boek kunnen geen rechten worden ontleend. Zolang de
voorraad strekt. Voor schade of letsel als gevolg van mogelijke onjuiste of onvolledige
gegevens uit deze brochure, kan de Voskamp Groep niet aansprakelijk worden gesteld.
Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van de Voskamp
Groep van toepassing. Deze worden u op aanvraag toegestuurd.
Versie 2.22

Dankzij de optimale samenwerking
tussen deze divisies kunnen wij onze
klanten een totaaloplossing op maat
aanbieden.

<

2

>

Voskamp Aluminium
Voskamp Aluminium is een toonaangevende specialist in aluminium,
overkappingen en RVS-producten
en leveren degelijk vakwerk, dankzij
jarenlange ervaring en productie in
eigen huis.
Wij ontwerpen, produceren en
monteren voor opdrachtgevers in
heel Nederland.
Wij werken voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten in opdracht van
o.a: aannemers, bouwbedrijven,
woningbouwverenigingen, constructiebedrijven, architecten en particulieren.
Voskamp Aluminium bestaat uit een
ervaren team van tien specialisten.
Met onze eigen werkplaats in Almelo
en eigen logistiek en montage,
verzorgen wij alles tot in de puntjes.

Prijslijst 2022
In deze prijslijst staan de netto verkoopprijzen van onze VosPatent lessenaarsprofielen.

Leveringscondities
Levertijd
Voor levertijden m.b.t. leveringen gelden de volgende richtlijnen, exclusief transporttijd (mits profielen op voorraad zijn).
Afname

Uitvoering

Levertijd

Volle lengtes e.o. verpakkingseenheid
Volle lengtes e.o. verpakkingseenheid
Speciaal zetwerk e.d.
Speciaal zetwerk e.d.
Op maat gezaagde profielen
Op maat gezaagde profielen

brute
poedercoaten / blank geanodiseerd
brute
poedercoaten / blank geanodiseerd
brute
poedercoaten / blank geanodiseerd

10 werkdagen
20 werkdagen
20 werkdagen
30 werkdagn
20 werkdagen
30 werkdagen

De maten, aantallen e.d. dienen door u te worden opgegeven.

Prijzen lessenaarprofielen
Prijzen zijn netto en exclusief BTW, gebaseerd op afname van volle lengtes en verpakkingseenheden.
Indien de profielen worden gepoedercoat of blank geanodiseerd moeten worden, berekenen wij instelkosten anodiseren à
€ 95,00 c.q. poedercoaten à € 125,00 excl. BTW per order per kleur.
Indien de profielen op maat gezaagd dienen te worden geldt een toeslag van 10% op de volle lengten. Exclusief verdere
bewerkingen. Maten door u zelf op te geven.

Verzendkosten
Verzendkosten
Verzendkosten profielen
Franco leveringen vanaf
Verzendkosten onder 150,00 euro

€ 50,00 per bundel
€ 150,00
€ 10,00

Algemene opmerkingen
Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en te allen tijde onder voorbehoud.
Bestellingen dienen schriftelijk te worden opgegeven.

Voor meer informatie of hulp, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen: aluminium@voskampgroep.nl of bellen met
0546 - 454 575

Voskamp Aluminium
Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo
E aluminium@voskampgroep.nl

Prijzen geldig vanaf 1 mei 2022

<

3

>

Voskamp Aluminium| Prijslijst Lessenaarsprofielen 2022

VosPatent Lessenaarsprofielen
Lessenaarsdaken. Mooi, licht en duurzaam
Voskamp Aluminium lessenaarsdaken zijn vervaardigd uit geanodiseerde of gemoffelde aluminium profielen en voorzien
van hoog rendement glas of kunststof beglazing (polycarbonaat).
Het leefklimaat en woonplezier worden sterk verbeterd door de inval van daglicht. De daken kunnen worden voorzien
van elektrisch te openen ramen. Daken van Voskamp zijn daardoor niet alleen mooi en fuctioneel, maar ook praktisch en
gebruiksvriendelijk.
Hieronder een overzicht voor de toe te passen profielen.

Omschrijving

Brute

Gean. / RAL

Technische tekeningen
55

€ 9,02 per m1

Kunststof schroeflijst DK154
lang 7000mm

€ 16,56 per m1

DK052N

€ 12,80 per m1
16

Aluminium afdeklijst DK052n
lang 7000mm

Aandrukplaatje ACDK066, 		
(hoh ca. 250mm)
€ 1,55 per st

ACDK066

3

Rubber ACVR201a,
100 m/rol 		

DK0154

€ 0,99 per m1		

ACVR201A

56

Rubber ACVR201A,
100 m/rol
€ 0,95 per m1

Aluminium bovenprofiel LK300N
lang 7000m (excl. rubber)

€ 7,85 per m1

Rubber ACVR201A
100 m/rol 		

€ 0,99 per m1

<
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€ 17,78 per m1

3

€ 12,73 per m1

ACVR201A

3

Aluminium bovenprofiel DK051
lang 7000m (excl. rubber)

DK051

ACVR201A

€ 13,81 per m1
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Lessenaarsprofielen, vervolg

Omschrijving

Brute

Gean. / RAL

Technische tekeningen
60

€ 15,54 per m1

Rubber ACVR201, 100 m/rol
		

€ 0,99 per m1

LK507N

€ 20,95 per m1
20

Aluminium onderprofiel LK507N
lang 7000m (excl. rubber)

3

ACVR201A

15

Muurprofiel (bij bestelling hoek opgeven)
standaard lang 2500mm
€ 12,92 per m1

40

€ 22,79 per m1
....?°

90

.....?

€ 21,00 per m1

€ 26,00 per m1

20

Opstandprofiel, inclusief inslagrubber
(bij bestelling glasdikte opgeven)
standaard lang 2500mm

80
48

€ 1,17 per m1
5

Inslagrubber ACVG34

Gevelplaat schroef RVS
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 19 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 25 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 32 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 38 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 45 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 50 mm
Gevelpl schr RVS M/R 6,5 x 60 mm

€
€
€
€
€
€
€

Stofwerende kunststof tape BB16
10 m/rol		

€ 14,23 per m1

46,92
21,77
22.61
24,62
28,85
31,53
36,06

p/doos ( 500 st )
p/doos ( 200 st )
p/doos ( 200 st )
p/doos ( 200 st )
p/doos ( 200 st )
p/doos ( 200 st )
p/doos ( 200 st )

Anti-Dust AD16 gesloten tape voor 10mm en 16 mm platen
10 m/rol		
€ 9,08 per m1
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ACVG34

Lengte
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Lessenaarsprofielen, vervolg

Omschrijving

Gean. / RAL

€ 12,92 per m1

Technische tekeningen

€ 18,32 per m1
45

Afdekkap type staand
standaard lang 2500mm

Brute

70

80
€ 27,51 per m1

92

Afdekkap type hangend, standaard lang 2500 mm
standaard lang 2500mm
€ 20,74 per m1

Batu-band ACMX09811
20 meter op rol

55

€

10,30 per m1

€

€ 14,28 per m1

4,5

Aluminium afdekprofiel MC055
Excl. rubber ACMC117
lang 7000 mm

MC055

ACMX09811

3,15 per m1

50

Rubber ACMC117 t.b.v. MC055
			

€

ACMC117

2,02 per m1
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Lessenaarsprofielen, vervolg

Gean. / RAL

Technische tekeningen

VR2030
€ 19,96 per m1

€ 26,00 per m1

10

VR2030, (toepassing dubbel glas)
Lang 7000mm excl. rubber ACMC016
lang 7000mm

Brute

30

Omschrijving

55

VR2031
€ 17,77 per m1

10

€ 24,22 per m1

21

VR2031, (toepassing enkel glas)
excl. rubber ACMC016
lang 7000mm

55

€

0,86 per m1

Compriband 15x15
6 m/rol		

€

0,89 per m1

3

Glas rubber ACMC016
100 m/rol

ACMC016

€ 15,23 per m1

6

Kunststof onderprofiel wit VR014N
excl. rubber ACVR214
lang 7000 mm

35

VR014N

52,5

€ 2,93 per m1

<
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Rubber ACVR214
100 m/rol 		
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ACVR214
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Lessenaarsprofielen, vervolg

Omschrijving

Brute

Gean. / RAL

Technische tekeningen
100

€ 31,55 per m1

€ 44,47 per m1

Condensprofiel 16mm VR040
lang 7000mm

€

€

PU-Schuim

Glasdikte

50

Paneel (aluminium sandwich),
PU-schuim ...... mm
		

Kopplaatjes ACVR2015 zwart
91x57x7mm 		

16

VR040

VR044

25

€ 8,17 per m1

33

PR060

€ 6,84 per m1

6

€ 5,15 per m1

8

Vulprofiel PR060,
excl. rubber
lang 6500mm

€ 4,37 per m1

7,67 per m1

8

Condensprofiel 25 mm VR044
lang 7000mm		

4,28 per m1

€ 2,17 per stuk
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10
16

Polycarbonaat kanaalplaat, helder of opaal
UV-beschermd 2-wandig 10 mm		 prijs op aanvraag
UV-beschermd 2-wandig 16 mm		 prijs op aanvraag
Afname: volle platen
Standaard breedte: 980/1050mm
Standaard lengte: 2500/3000/3500/4000/5000/6000/7000mm

10

91

16

Lessenaarsprofielen, vervolg

Brute

Gean. / RAL

VT020, afname volle lengtes
lang 7000mm

€ 46,03 per m1

€ 72,52 per m1

Technische tekeningen

95

110

Omschrijving

40

121
161

Bevestiging voor goot ACVT120
		

Eindstuk goot ACVT021 L/R

Koppelstuk goot ACVT023
lang 200mm 		

Waterafvoer ACAPS018
Ø50mm		

€ 1,87 st

€ 18,81 st

€ 22,50 st

€ 6,04 st

€ 25,85 st

<

€ 30,50 st
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Lessenaarsdaken
Lessenaarsdaken met polycarbonaat

Profielen: bruut aluminium of gemofferd in de kleur RAL...
Beglazing: 16 mm dik polycarbonaat kanaalplaat, helder of opaal, 3 wandig

<
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Lessenaarsdaken met glas

Profielen: bruut aluminium of gemofferd in de kleur RAL...
Beglazing: .............................................
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"Wij staan borg voor vakwerk
door onze jarenlange ervaring
op het gebied van aluminium
en rvs producten."

Overkappingen
Voskamp Aluminium levert op maat gemaakte
overkappingen voor diverse bedrijfstakken.
Wij produceren vouwdaken, lessenaarsdaken,
lichtstraten koepels en piramides voor kleine en
grote projecten.
Wij hebben een uniek gepatenteerd vouwdak
ontwikkeld die een groot aantal terrassen en
zwembaden in ons land overdekken.
Al onze aluminium overkappingen worden
gecombineerd met acrylaat, polycarbonaat of glas.
Onze vouwdaken worden voorzien van polycarbonaat
of opaal.

Maak een afspraak met onze productspecialisten door een
mail te sturen naar; aluminium@voskampgroep.nl

Kijk voor meer informatie en projecten op www.voskampaluminium.nl

l

Voskamp Aluminium
Bornerbroeksestraat 459d
T 546 - 454 575
E aluminium@voskamgroep.nl
I www.voskampaluminium.nl

l
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Balkonhekken
Lessenaarsdaken
Koepels
Vouwdaken
Lichtstraten
Metselprofielen
Volg ons op:

Papier van
verantwoorde
herkomst
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Muurafdekkers
Plaatmaterialen
Lekdorpels
Dakranden
Totaalsystemen

