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kast nr. omschrijving info

1 baksteen waalformaat

2 kalkzandsteen

3 gasbeton

4 gipsvezelplaat

5 gipskartonplaat

6 gipskartonplaat

7 cementplaat

8 rigidur

9 kozijnhout

10 raamhout

11 aluminium ventilatierooster alusta, Bingo

12 aluminium suskast alusta, Virgo

13 binnendeurkozijnprofiel berkvens

14 aluminium kozijnprofiel

15 aluminium vliesgevelprofiel

16 stalen kozijnprofiel

17 meranti 2x4

18 grenen 2x4

19 keramische dakpan, ovh

20 panlat/tengel

21 vuren 2x4

22 bitumineuze dakbedekking

23 dampremmende folie

24 dampopen folie

25 pvc hwa

26 beugel hwa

27 pvc beugel ø50

28 pvc goot met beugel

29 zinken goot

30 zinken hwa

31 ventilatieleiding

32 instort ventilatiekoker

33 isolatie – EPS

34 isolatie – PIR

35 isolatie – steenwol

36 isolatie – glaswol isover

37 multiplex

38 betonplex

39 underlayment

40 fermacel estrich

41 dakplaat unidek

42 unilin

43 …

44 metalstud stijl

http://www.wienerberger.nl/

http://xella.nl

http://www.gyproc.nl/

http://www.gyproc.nl/

http://www.gyproc.nl/

http://www.gyproc.nl/

http://www.alusta.com/

http://www.alusta.com/

http://www.alupui.nl/

http://www.alupui.nl/

http://www.rockwool.nl

http://www.isover.nl/
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45 metalstud vloerprofiel

46

47 float glas

48 dubbel glas 6/12/5

49 gelaagd glas

50 alu stoeltjesprofiel

51 alu knelprofiel ca00886

52 alu waterslag ca76130

53 aluminium daktrim rond ca00633

54 aluminium daktrim recht ca06007

55 SAB sandwichpaneel PUR tl dakpaneel

56 SAB sandwichpaneel steenwol m16l gevelpaneel

57 SAB plaatstaal colorcoat

58 slang vloerverwarming

59 waterleiding

60 gasleiding

61 trespa

62 cempanel

63 rockpanel

64

65 HE200B

66 elektrabuis

67 flexibele elektrabuis

68 kabelgoot

69 elektra inbouwdoos

70 eps bekistingselement

71 balk / broodje

72 beslag

73 glasvezelwapening stucwerk

74 wapeningsstaal o6

75 plint mdf 42x9

76 plint meranti 42x9

77 kantplank, Styrock

78 kunststof composiet

79 kunststof composiet

80 verduurzaamd vuren modiwood

81 Herakustik F

82 Heraklith combi resol

83 Strikotherm 100

84 kunststeen dorpel (holonite)

85 pvc lijmmof 50mm

86 pvc overschuifmof 50mm

87 balkschoen

88 veeranker

89 koppelanker

http://www.glassolutions.nl

http://www.glassolutions.nl

http://www.glassolutions.nl

http://compri-aluminium.nl/

http://compri-aluminium.nl/

http://compri-aluminium.nl/

http://compri-aluminium.nl/

http://www.sab-profiel.com

http://www.sab-profiel.com

http://www.sab-profiel.com

http://www.wth.nl

http://www.trespa.com/nl/

wapening, betonijzer ø 16

http://www.blauwplaat.nl/Styrock.htm

http://www.polyproducts.nl

http://www.hollandcomposites.nl

http://www.modiwood.nl

http://www.heraklith.nl

http://www.heraklith.nl

http://www.strikotherm.nl

http://www.holonite.nl
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90 spouwanker

91 kozijnanker

92 SAB 27/1000 stalen gevelplaat

93 SAB 19/1050 stalen gevelplaat

94 Kingspan stalen sandwichpaneel

95 kunststof rabat, kunststof gevelpanelen keralit

96 Systeemplafond tegel Rockfon

97 staalprofiel – UNP 100

98 staalprofiel – IPE 100

99 staalprofiel – U koudgewalst 50x30x3

100 staalprofiel – koker 120x80x8

101

http://www.sab-profiel.com

http://www.sab-profiel.com

http://www.kingspan.nl

http://www.keralit.nl/

http://www.rockfon.nl/

staalprofiel – buis ø48x4
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