
KBAV Dakkapel meerprijs 

Met deze prijslijst kunt u makkelijk berekenen wat de extra’s kosten . 

 

 

 

Extra tussen stijl € 99,- per stuk 

Extra draaikiepraam kunststof € 200,- Per stuk  

Draaideel met folie aan buitenzijde € 39,- per stuk 

Kozijn met folie aan buitenzijde € 49,- Per vak  

Draaideel met folie aan de binnenzijde € 39,- per stuk 

Kozijn met folie aan binnenzijde € 49,- Per vak 

Afsluitbare raamgreep met slot en sleutel € 29,- per stuk 

Ventilatie rooster  € 119,- Per meter 

Inzet hor in kiepraam 99,- Per stuk 

 

Rolluik tot 2 meter breed ( met afstandsbediening) € 790,- per stuk 

Rolluik tot 2,5 meter breed ( met afstandsbediening) € 935,- Per stuk  

Rolluik tot 3 meter breed ( met afstandsbediening) € 1.020,- per stuk 

Rits screen tot 2 meter breed ( met afstandsbediening) € 885,- Per stuk  

Rits screen tot 2,5 meter breed ( met afstandsbediening) € 1.040,- per stuk 

Rits screen tot 3 meter breed ( met afstandsbediening) € 1.135,- Per stuk  

 

Blindpaneel arpa voor de tussenwand ( tot 15 cm breed) € 90,- per stuk 

Blindpaneel keralit voor de tussenwand ( tot 15 cm breed) € 100,- Per stuk  

Afvoeren bouw sloop afval in 6m3 container € 385,- per stuk 

Verwijderen en afvoeren oud dakkapel € 385,- Per stuk  

Montage op sporenkap ( balken lopen van onder naar boven   € 150,- per stuk 

Extra onderslagbalk ( sporenkap) € 210,- Per stuk  

Leveren kunststof vensterbank 25 cm breed € 50,- per stuk 
 

 

In de prijslijst zijn we van uitgegaan van een standaard kraan. 

De kraan kan een afstand van 20 meter tussen staan plaats kraan en te plaatsen dakkapel. 

De hoogte is maximaal tot de 2e verdieping. 

Indien we verder of hoger moet is de prijs op aanvraag. 

Het transport van het dakkapel, met maximaal 5 breed dakkapel en 2.5 meter diep. 

Tot maximaal 40 km vanaf de fabriek . 

Verder dan 40 km of een groter dakkapel, dan wordt er een meer prijs gerekend . 


