SOMMERPRISER
PR. M2

59

95

(ex. moms 47,96)

Safir H-10 - Matsort Engoberet

Safir H-10 er en teglsten med et klassisk
udseende. Den er særdeles velegnet til både
nybyg og renovering.

PR. M2

59

95

(ex. moms 47,96)

Safir H-10 - Sort Ædelengoberet

Vælger du en ædelengoberet teglsten får du
en sten med et elegant samt stilsikkert look.
Tagstenen er blandt vores mest solgte, så
den kan ses mange steder i det danske land.

PR. M2

89

PR. M2

(ex. moms 71,96)

69

Safir H-10 - Teglrød Engoberet

Safir H-10 - Sort Silkemat Glaseret Safir H-10 - Naturrød

95

Safir H-10 i Teglrød har fået en overfladebehandlig, hvilket giver en smuk rødbrun
farve.

Østervang 99, 7441 Bording

95

(ex. moms 55,96)
Safir H-10 i sort silkemat glaseret er en
vingefalsteglsten som passer perfekt til
nybyg og renovering. Teglstenen har en
glansgrad på 40, hvilket giver en super flot
overflade.

PR. M2

59

95

(ex. moms 47,96)
Safir H-10 i naturrød er en smuk teglsten,
som står godt i det danske landskab. Den
naturrøde farve giver et originalt udtryk og
passer til en klassisk såvel som en moderne
stil.
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44

PR. M.

(ex. moms 35,96)

89

Benders Palema 2K - Sort

Rheinzink tagrender

PR. M2

49

PR. M.

(ex. moms 39,88)

74

Benders Palema 2K Candor - Sort

Lindab - tagrender

PR. PLADE

74

PR. PLADE

(ex. moms 59,96)

51

PR. M2.

(ex. moms 41,48)

104

(ex. moms 83,96)

Fermacel - 12,5 x 900 x 1200mm

Gipsplade - 13x1200x2400 mm

Stålplader TP 20/100

PR. M2

95

(ex. moms 71,96)

Inkl. GRATIS 3-lags diff. åbent undertag.
- Værdi 20,- pr. m2
Palema 2K i sort er en gennemfarvet betonsten. Dette giver en fantastisk modstandsdygtighed overfor mos og alger.

85

Fibergipsplade - Den retkantede plade er
det oplagte valg til skillevægge.

Fås også i 15mm til 118,50 DKK (inkl moms pr. plade)

Østervang 99, 7441 Bording

Med en zinktagrende giver du din bolig
et elegant helhedsindtryk, der signalerer
kvalitet. Tagrender i zink passer både til
nybyggeri og renovering.

95

(ex. moms 59,96)

Inkl. GRATIS 3-lags diffusionsåben undertag.
Dette er en klassisk dobbeltkrummet betontagsten, som har fået en overfladebehandlig. Dette gør den meget modstandsdygtig
overfor mos og alger.

95

95

Med en Lindab tagrende får du en
økonomisk løsning, der kombinerer
stålets styrke med en flot overflade

85

Unigyp - Gør-det-selv gipsplader kan anvendes, hvor der ikke stilles særlige krav til
væggens konstruktion, f.eks. ikke bærende
skillevægge i private en-familiehuse.

95*

Sorte stålplader til tag med
forstærkningsspor.
Tykkelse 0,4 mm
*Prisen gælder ved min 101m2
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PR. M2

79

95

(ex. moms 63,96)

Rational - Vinduer & døre

Rubin - Silkemat

PR. STK.

84

PR. M2

(ex. moms 67,60)

79

HardiePlank® 8 x 180 x 3600 mm

Rubin - Sortglaseret

PR. M2.

Rational giver dig masser af valgmuligheder,
når du skal vælge nye døre og vinduer til dit
hus. Rational producere efter dine ønsker og
produktet kan leveres i træ eller træ/alu.

50

Silkemat Rubin teglsten er et sikkert valg,
når du er på udkig efter en teglsten. Denne
sten lever op til de hårdeste krav der er for
teglsten.

95

(ex. moms 63,96)

HardiePlank facadebeklædning er fremstil- Rubin sortgaseret lever op til selv de
HardiePlank®
let af fibercement og kan anvendes udendørs hårdeste krav til tegltagsten. Rubin
til alle former for facadebeklædning på alle tagstenen udstråler både stil og kvalitet.
boligtyper. Plankerne er med flot træstruktur, hvilket giver et naturligt udseende.

PR. M2.

21

PR. M2.

(ex. moms 17,56)

23

(ex. moms 19,16)

(ex. moms 23,96)

URSA - Glasuld - Ruller (U37)

URSA - Glasuld - Batts (U37)

URSA - Glasuld - Batts (U34)

95

95 x 960 x 6200 mm
Pr. rulle 5,95 m2
Se flere varianter på Nettraelasten.dk

Østervang 99, 7441 Bording

95

95 x 560 x 960 mm
Pr. pakke 6,45 m2
Se flere varianter på Nettraelasten.dk

29

95

95 x 560 x 960 mm
Pr. pakke 4,30 m2
Se flere varianter på Nettraelasten.dk
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1.798

PR. STK.

(ex. moms 1.198,40)

585

PR. RULLE

(ex. moms 468,-)

99

DAKEA KAV - Ovenlysvindue

DAKEA Indækning

Dampspærre tape

375

PR. STK.

(ex. moms 300,-)

485

PR. RULLE

(ex. moms 388,-)

398

VELUX Dampspærekrave

VELUX BDX 2000 Isoleringssæt

Dampspærre PE

PR. STK

79

PR. RULLE

(ex. moms 63,96)

(ex. moms 23,16)

Træbeton - 60x120cm

Murfolie / Radonspærre 0,11x50 m Flydebeton Passiv C25/30

PR. STK. FRA

Pris pr. stk.

55 x 78 CM
78 x 98 CM
78 x 118 CM
78 x 140 CM

PR. STK.

1798,2298,2398,2498,-

00

(ex. moms 79,96)

Inddækning til DAKEA ovenlysvinduer.
Kan fås til fladt eller bølget tag.
Fås til alle vores vinduesstørrelser

(ex. moms)

(1438,40)
(1838,40)
(1918,40)
(1998,40)

00

VELUX dampspærrekrave er en specialudviklet dampspærrekrave, der forhindrer
at varm, fugtig luft fra boligen kommer i
kontakt med tagkonstruktionen, og derved
danner kondens

00

Vælg mellem rivbar eller rivfast.
50 mm x 25 m

50

(ex. moms 318,80)

Isoleringssæt til ovenlysvinduer. I
Indeholder: karmisolering, undertagskrave
og afvandingsramme.

Dampspærre i farven blå.
Størrelse: 2x50 m
Tykkelse: 0,20 mm

28

95

95

Hvidmalet træbeton med fin struktur og 1,5
mm tråd. Pladerne har gode lydabsorberende egenskaber og de er hvidmalede med RAL
9016.

Østervang 99, 7441 Bording

95

00

Kan anvendes som både fugt og radonspærre. Min bestilling 7 m3 | Prisen er pr. m3
Pris pr. m2 (ex. moms)

0,15 x 50 m
0,19 x 50 m
0,30 x 50 m

29,95 (23,96)
39,95 (31,96)
54,95 (43,96)

Jylland / Fyn

Sjælland

(ex. moms 1.191,-)

(ex. moms 1.404,-)

1.488 1.75500
75
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