
V.D. Plastics  bvba prijslijst  04 / 2018  in EURO, excl. 21 % btw 

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar 

Productgroep 22 METALEN ( aardingslus, bladlood, zink, Murfor Compact …)

AARDINGSLUS         

DAGPRIJZEN !!!

Aardingslus wordt door ons op lengte verkocht, 
of per bobijn van 500 lm 

BLADLOOD  op rol DAGPRIJZEN !!! 

art.nr. dikte breedte lengte  kg/rol

22011 1.00 mm 1000 mm ca. 4400 mm ca. 50 kg

22041 1.25 mm 1000 mm ca. 3500 mm ca. 50 kg

22021 1.50 mm 1000 mm ca. 2900 mm ca. 50 kg

22031 2.00 mm 1000 mm ca. 2200 mm ca. 50 kg

22051 3.00 mm 1000 mm ca. 1450 mm ca. 50 kg

art.nr. dikte breedte lengte  kg/rol

22012 1.25 mm 330 mm 6 m ca. 28 kg

22022 1.50 mm 330 mm 6 m ca. 34 kg

CHAPENETTEN en CHAPEROLLEN DAGPRIJZEN !!! 

art.nr. dikte
chappenetten in verzinkt staal

mazen 50 / 50 
aantal/palet

(verkoopeenheid)

22201 1.80 mm afm. 2000 x 1000 mm
400 stuks

( enkel per palet ! )

22202 2.00 mm afm. 2000 x 1000 mm
400 stuks

( bundel 20 stuks ) 

RANDBEKISTINGSPROFIELEN in verzinkte plaat dikte 1.0 mm DAGPRIJZEN !!! 

art.nr. hoogte randbekistingsprofiel 

22118 180 mm

22122 220 mm

Randbekistingsprofiel hoogte 180 mm : lengte 2400 mm 
Randbekistingsprofiel hoogte 220 mm : lengte 3000 mm 



V.D. Plastics  bvba prijslijst  04 / 2018  in EURO, excl. 21 % btw 
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Productgroep 22 METALEN ( aardingslus, bladlood, zink, Murfor Compact …)

Murfor Compact         

Murfor® Compact E metselwerkwapening op rol bestaat 
uit een maas van staalkabels en een weefsel van 
glasvezelkoord en is geschikt voor buitenmuren die in contact 
staan met een vochtige omgeving. 

Murfor® Compact I (verzinkt staal) is speciaal ontworpen 
voor metselwerk (betonblokken en keramische 
binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge omgeving. 

art.nr. artikel breedte lengte  € / stuk

22161
Murfor Compact E 

( Inox )

35 mm 30 lm 59,00

22162 70 mm 30 lm 97,00

22151

Murfor Compact I

50 mm 30 lm 23,50

22152 100 mm 30 lm 35,50

22159
Murfor 

metaalschaar
37,50


