2020

Prijslijst voor gefreesde vloerverwarming in een zandcement- of anhydriet
dekvloer en in een Fermacell ondervloer.
Genoemde prijzen zijn inclusief de volgende materialen: een RVS verdeler met flowmeters
(verwarming regelbaar per groep), een energie zuinige pomp en PERT slangen van 16 mm.
De montagewerkzaamheden die wij voor u uitvoeren naast het frezen van de vloerverwarming
zijn: vullen van het systeem, het CV technisch aansluiten van de verdeler op het bestaande
systeem (excl. eventuele voorbereidingen) en de CV ketel afstellen op de vloerverwarming.
Hoofdverwarming - HOH

Hoofd / Bijverwarming - HOH Maat 15

Maat 10 cm - Advies:

cm - Advies: Bijverwarming of

Woonruimte
Aantal vierkante meters

€

slaapkamers
Aantal vierkante meters

Aantal groepen

Prijs inclusief BTW

1 - 10 m2

1 - 15 m2

1

€ 1.279

11 - 20 m2

16 - 30 m2

2

€ 1.434

21 - 30 m2

31 - 45 m2

3

€ 1.651

31 - 40 m2

46 - 60 m2

4

€ 1.899

41 - 50 m2

61 - 75 m2

5

€ 2.093

51 - 60 m2

76 - 90 m2

6

€ 2.441

61 - 70 m2

91 - 105 m2

7

€ 2.790

71 - 80 m2

106 - 120 m2

8

€ 3.023

81 - 90 m2

121 - 135 m2

9

€ 3.333

91 - 100 m2

136 - 150 m2

10

€ 3.681

101 - 110 m2

151 - 165 m2

11

€ 4.030

111 - 120 m2

166 - 170 m2

12

€ 4.418

121 - 130 m2

171 - 185 m2

13

€ 4.805

€

Meerprijzen

Prijs inclusief BTW
Demonteren van radiator en afdoppen leidingwerk. Prijs per stuk:

€ 40

Het afvoeren van radiatoren is mogelijk. Ze worden in de tuin gezet en zsm opgehaald
Aanbrengen van 22 mm toe- en afvoerleiding tbv aansluiten verdeler

Op aanvraag

Reparatie van kapot gefreesde water, gas of CV leidingen. Prijs per uur:

€ 60

Dichtsmeren buizenstelsel (zandcement of anhydriet). Prijs per m2:

€ 15

Frezen in tegels, natuursteen of beton

Op aanvraag

Proeffrees (noodzakelijk bij tegels of beton!)

€ 150

Pompschakelaar (Pomp draait alleen als de verwarming hierom vraagt. De
pomp draait als hij uitstaat 5 minuten per dag, zodat hij niet verstopt raakt.

€ 80

Dit is energiezuiniger. Terugverdientijd circa 1,5 jaar.)
Aangepaste verdeler voor stadsverwarming
Fermacell 2E22 (Brandvertragend en maar 25 mm dik!). Inclusief toebehoren

€ 70

en leggen. Richprijs per m2:
Fermacell 2E33 (Brandvertragend tot 60 minuten en geluidswerend

<

10dB, 35 mm dik). Inclusief toebehoren en leggen. Richprijs per m2:
Fermacell 2E26 (Brandvertragen 60 tot 90 minuten, geluidswerend

>

10dB, 34 mm dik). Inclusief toebehoren en leggen. Richprijs per m2:

€ 42,50
€ 47,50
€ 52,50

Fermacell bezorgen en leggen op etage. Prijs per m2:

€ 5

Afsmeren en egaliseren van Fermacell platen 5 mm dik. Prijs per m2:

€ 35

