Prijslijst stroken vaste breedte - eik 9,3 mm
met of zonder schuine kant - variabele lengtes van 60 tot 280 cm

EXTRA (KVK)
9 - 11 cm
12 - 13 cm
14 - 15 cm
16 - 17 cm
18 - 19 cm
20 - 21 cm
22 - 23 cm (enkel op aanvraag, beperkt beschikbaar)

1° KEUS (KVKD)
9 - 11 cm
12 - 13 cm
14 - 15 cm
16 - 17 cm
18 - 19 cm
20 - 21 cm
22 - 23 cm (enkel op aanvraag, beperkt beschikbaar)

1 BIS
9 - 11 cm
12 - 13 cm
14 - 15 cm
16 - 17 cm
18 - 19 cm
20 - 21 cm
22 - 23 cm (enkel op aanvraag, beperkt beschikbaar)

RUSTIEK A
9 - 11 cm
12 - 13 cm
14 - 15 cm
16 - 17 cm
18 - 19 cm
20 - 21 cm
22 - 23 cm

Alle prijzen in € / m² excl. Btw, zijn onder voorbehoud en kunnen steeds gewijzigd worden.

Prijslijst eiken massieve parket tand en groef
4 zijden tand en groef met velling kant, rechte zijden of schaduwvoeg
Alle knopen opgestopt en geschuurd
Lengtes : 0,60 -> 2,50 m

Dikte 14 mm
br 120 mm
br 140 mm
br 160 mm
br 180 mm
andere breedtes op aanvraag

Prime

Bis

Rustiek

Dikte 21 mm
br 120 mm
br 140 mm
br 160 mm
br 180 mm
br 200 mm
andere breedtes op aanvraag

Prime

Bis

Rustiek

Supplement voor machinale afwerking op voorhand
roken, beits of loog, 2x onderhoudsvriendelijke olie
extra borstelen
zaagstructuur effect

Detail kwaliteit
Prime =
Bis =
Rustiek =

geen fouten, knoopjes tot 2 mm, max 2 per m
gezonde knopen tot 15 mm, kleine natuurlijke kleurverschillen
gezonde knopen 3 à 5 cm, natuurlijke kleurverschillen

Alle prijzen in € / m² excl. Btw, zijn onder voorbehoud en kunnen steeds gewijzigd worden.

