Wilhelmina Winkel prijslijst van Moso bamboe terrasdelen
Vanaf 1 juli 2014, prijzen inclusief 21% btw tenzij anders vermeld, exclusief vervoer, en op voorwaarde van beschikbaarheid en onder voorbehoud van fouten.

Bamboo X-treme terras- of steigerdelen
planken

prijs per m2

prijs per plank

excl 21% btw incl. 21% btw excl 21% btw incl. 21% btw

Moso code

uiterlijk

afwerking

afmeting (mm)

m /plank

bo-dtht170g

caramel density

onbehandeld

1850 x 137 x 20

0,253

€ 58,40

€ 70,66

€ 14,80

€ 17,91

bo-dtht171g

caramel density

voorgeolied

1850 x 137 x 20

0,253

€ 59,84

€ 72,41

€ 0,00

€ 0,00

bo-dtht172g

caramel density

onbehandeld

1850 x 137 x 18

0,253

€ 58,40

€ 70,66

€ 14,80

€ 17,91

2

Terras- of steigerdeel, geschikt voor buiten door een thermo behandeling. Kan onbehandeld, vergrijst dan in verloop van tijd. Met olie behoudt het de originele kleur. De plank
heeft een gladde en een geribbelde kant, beide zijden kunnen boven. Mes-en-groef rondom.

onderbalk

prijs per m1

Moso code

uiterlijk

afwerking

afmeting (mm)

m /balk

bo-sb150

caramel density

onbehandeld

2440 x 70 x 40

2,44

1

prijs per stuk

excl 21% btw incl. 21% btw excl 21% btw incl. 21% btw
€ 15,92

€ 19,26

€ 38,84

€ 47,00

Onderbalk voor de Bamboo X-treme terras- of steigerdelen, geschikt voor buiten door een thermo behandeling.

eindprofiel

prijs per m2

Moso code

uiterlijk

afwerking

afmeting (mm)

m /plank

bo-dtht162

caramel density

onbehandeld

1850 x 137 x 20

0,253

2

prijs per stuk

excl 21% btw incl. 21% btw excl 21% btw incl. 21% btw
€ 58,40

€ 70,66

€ 14,80

€ 17,91

Eindprofiel voor de Bamboo X-treme terras- of steigerdelen, geschikt voor buiten door een thermo behandeling. Heeft in tegenstelling tot de X-treme planken geen mes-en-groef
aan de lange zijden, alleen aan de kopse kant. De plank heeft een gladde en een geribbelde kant, beide zijden kunnen voor.

clip en schroef
Moso code

prijs per zakje
past bij X-treme

nieuw, gladde zijde

excl 21% btw

incl. 21% btw

clip-screwbx03

20 mm dik

€ 51,20

€ 61,95

clip-screwbx04

18 mm dik

€ 51,20

€ 61,95

Zakje met 90 clips en schroeven voor de montage van de 20 mm dikke X-treme terrasdelen.
Roestvij staal en gehard, 3,5 x 30 mm, zwart. Genoeg voor ca 4,5 m2. Inclusief 1 torx-bitje (15).
In plaats van deze clip en schroeven kunnen er ook (rvs) schroeven gebruikt worden.

nieuw, geribbelde zijde
Prijslijst van Moso X-treme terrasdelen
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onbehandeld na 3 maanden

onbehandeld na 16 maanden
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