
Natuursteen sleuf Extra Large Belgisch Hardsteen 
 
Afmetingen :  
 
Buitenmaat:  41x32x5 cm  
Inwerpopening: 3,5x26,5 cm  
 
Inmetsel briefplaat van Belgisch Arduinsteen voorzien van 5cm uitstekend 
schuingekant regenafschot met ingeslepen druipgoot. 

Dit model is te voorzien van een gravering van bv huisnummer en/of naam. 

   

          € 196,90 incl. BTW 

             

Natuursteen sleuf Large Belgisch Hardsteen 
 

Afmetingen :  
 
Buitenmaat:  17x32x5 cm  
Inwerpopening: 3,5x26,5 cm  
 

Inmetsel briefplaat van Belgisch Arduinsteen voorzien van 5cm uitstekend schuingekant regenafschot met 
ingeslepen druipgoot. 
 

Dit model is te voorzien van een gravering van bv huisnummer en/of naam.  € 119,90 incl. BTW 

             

 
Natuursteen sleuf Medium Belgisch Hardsteen  

  

Afmetingen  :  
 
Buitenmaat:   11x32x5 cm  

 Inwerpopening: 3,5x26,5 cm  
 

         
Inmetsel briefplaat van Belgisch Arduinsteen. 
 

Dit model is te voorzien van een gravering van bv huisnummer of naam  € 108,90 incl. BTW 

             

 
   

Natuursteen sleuf Verticaal Belgisch Hardsteen  
  

Afmetingen  :  
 

Buitenmaat:  37x21x5 cm  
  Inwerpopening: 26,5x3,5 cm 
 

Inmetsel briefplaat van Belgisch Arduinsteen voorzien van 5cm uitstekend schuingekant regenafschot met 
ingeslepen druipgoot.          

          € 185,90 incl. BTW 



 X400 inbouwkoker groot  
 
Afmeting :  
 
Inbouwmaat:  37x37x34,5 cm 
 
Losse inbouwkoker van verzinkt staal ten behoeve van de inbouw in 
combinatie met een X400 achterpaneel met deurtje. Per koker is de 
diepte 34,5cm. 
Koker groot en koker klein schuiven in elkaar. 

Wanneer u minder dan 34,5cm inbouwdiepte nodig heeft dan heeft u 
slechts één inbouwkoker groot nodig. Deze inbouwkoker is eventueel nog 
in te korten met een slijptol. 

          € 33,00 incl. BTW

             

 X400 paneel met deurtje 
 

Afmeting :  
 
Deurtje:  40x40x2 cm  
 
Het X400 achterpaneel is een degelijk deurtje in een frame met 1,5cm 

 omlijsting. Uitgevoerd in 2 mm dik geborsteld RVS en met regenafschotje 
 boven het deurtje. Het deurtje wordt geleverd met 3 gecodeerde Ronis 
 sleutels. 

€ 328,90 incl. BTW 

             

 

 Aluminium deur Small 
  

Afmeting :  
 
 Inbouwmaten: 20x30 cm 
 Buitenmaten:  24x34 cm  
 
 Aluminium inbouwdeur met afdeklijst geschikt voor inbouw in muur of  

      pilaar. Wordt geleverd met 2 sleutels en montage strips  
            

          € 60,50 incl. BTW  
             

 

 Aluminium deur Large 
  

Afmeting :  
 
 Inbouwmaten: 26x30 cm 
 Buitenmaten:  30x34 cm  
 
 Aluminium inbouwdeur met afdeklijst geschikt voor inbouw in muur of  

             pilaar. Wordt geleverd met 2 sleutels en montage strips.  

€ 64,90 incl. BTW  


