BETONAL PREFABGARAGES
PRIJSLIJST MAXUS GARAGES 262 cm
TYPE

BUITENAFMETINGEN
BxLxH

EENHEIDSPRIJS INCL. HÖRMANN POORT
1 stuk
2 stuks
Serie

#

E.H.PR

UW KEUZE

298 cm Breedte
11KP
12KP
13KP
14KP
15KP
16GP
17GP
18GP

298 x 550 x 262 cm
298 x 600 x 262 cm
298 x 650 x 262 cm
298 x 700 x 262 cm
298 x 800 x 262 cm
298 x 250 x 262 cm
298 x 300 x 262 cm
298 x 350 x 262 cm

op aanvraag
€ 5.660
€ 6.250
€ 6.720
€ 8.140
€ 4.480
€ 4.660
€ 4.840

op aanvraag
op aanvraag
€ 5.560
€ 5.430
€ 6.150
€ 6.020
€ 6.620
€ 6.490
€ 8.040
€ 7.780
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)

op aanvraag
€ 6.370
€ 6.960
€ 7.490
€ 8.550
€ 4.600
€ 4.780
€ 4.960

op aanvraag
op aanvraag
€ 6.270
€ 6.130
€ 6.860
€ 6.670
€ 7.390
€ 7.190
€ 8.450
€ 8.260
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)

op aanvraag
€ 9.430
€ 9.910
€ 10.440
€ 12.380
€ 6.840
€ 7.080
€ 7.370

op aanvraag
op aanvraag
€ 9.330
€ 9.080
€ 9.800
€ 9.550
€ 10.340
€ 10.020
€ 12.280
€ 12.030
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)
Aanbouwdeel (zonder poort)

325 cm Breedte
21KP
22KP
23KP
24KP
25KP
26GP
27GP
28GP

325 x 550 x 262 cm
325 x 600 x 262 cm
325 x 650 x 262 cm
325 x 700 x 262 cm
325 x 800 x 262 cm
325 x 250 x 262 cm
325 x 300 x 262 cm
325 x 350 x 262 cm
348 cm Breedte

31SP
32SP
33SP
34SP
35SP
36GP
37GP
38GP
KP
SP
GP

348 x 550 x 262 cm
348 x 600 x 262 cm
348 x 650 x 262 cm
348 x 700 x 262 cm
348 x 800 x 262 cm
348 x 250 x 262 cm
348 x 300 x 262 cm
348 x 350 x 262 cm

standaard voorzien van Hörmann kantelpoort wit
standaard voorzien van Hörmann sectionaalpoort wit
aanbouwdeel is standaard zonder poort
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MEEST FREQUENTE EXTRA VOORZIENINGEN TEGEN MEERPRIJS

#

E.H.PR

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 11KP t/m 15KP

€ 930

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 21KP t/m 25KP

€ 1.175

HÖRMANN motor met 1 afstandsbediening type Maxus, LED, wandbediening
en extra verluchtingsstand inclusief

€ 715

HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm (wit)

€ 605

HÖRMANN sectionaaldeur 100x200 cm (wit)

€ 820

Niet standaardkleur poort of deur (alle RAL-kleuren mogelijk)

UW KEUZE

op aanvraag

Kunststofvenster 100x80 cm (draai- en kipraam, dubbel glas, wit)

€ 595

Kunststofvenster 170x40 cm (draadglas of gewoon glas, vast raam, wit)

€ 695

Niet standaardkleur alle type ramen (alle RAL-kleuren mogelijk)

€ 360

Niet standaardkleur sierpleister garages (alle RAL-kleuren mogelijk)

€ 460

Elektrisch pakket INBOUW volledig kant en klaar afgewerkt (incl. LED armatuur)

€ 400

Wandsparing voor dubbele garage: steeds in midden van de sparing betonfundering
van 80x80x80 cm voorzien
- voor type 11KP, 21KP, 31SP (ca. 400 cm/212 cm)

€ 500

- voor type 12KP, 13KP, 14KP, 22KP, 23KP, 24KP, 32SP, 33SP, 34SP (ca. 450 cm/212 cm)

€ 575

- voor type 15KP, 25KP, 35SP (ca. 500 cm/212 cm)

€ 645

Vrachtkosten voor de levering op uw locatie in
Loskost op de werf + kilometerheffing / garage

€ 90

De volgende types kunnen met de plaatsingswagen geplaatst worden: 11KP, 12KP, 13KP, 14KP, 21KP, 22KP, 23KP.
De andere types dienen altijd met een telescoopkraan (ten laste van klant) geplaatst te worden.
Leveringstermijn: in overleg (min. 18 werkweken)
Alle prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en zijn excl. 6% of 21% BTW
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TECHNISCHE BESCHRIJVING MAXUS GARAGES
Wanden, vloer en dak: naadloos gestort in gewapend beton met een minimale kwaliteitsklasse C45/47 conform NEN-EN 13978-1.
Seriematig versterkte wanddiktes van minimaal 8 cm met verstevigingsbalken (onder en boven) van 12 cm dikte en vloerdiktes van 9=>12cm!
Dak in kuipuitvoering met helling naar de achterzijde. De met de hand vlak afgestreken vloerplaat heeft een helling naar voor zodat het poetswater,
sneeuwwater kan weglopen.
Ventilatieroosters: dubbele roosters in de achter- en zijwanden. Kunststof roosters vandalisme en UV-bestendig. Blinde sleufverluchting boven de
sectionaal poort voor optimale luchtcirculatie.
Binnenwandafwerking: afwasbare gemineraliseerde kunsthars dispersie in een lichte kleur (zwart-wit gespikkeld). Garages standaard voorzien van
een zwarte plint en van een portierbeschermstrip aan de linker lange zijwand.
Buitenwandafwerking: waterafstotende, met glasvezel versterkte hoogwaardige en kleurvaste bepleistering met structuur van STO (verwerkt in het
pleisterwerk). Tussen het beton en de sierpleister is een waterdichte glasvlieslaag standaard voorzien.Bepleistering 100% UV-bestendig en waterdicht.
Er is keuze uit 1 basiskleur grijs en 9 voorkeurkleuren. Eventueel zijn alle RAL kleuren mogelijk. Bij in serie geplaatste garages zijn de blinde
tussenwanden niet afgewerkt.
Dakbedekking: volledig bedekte bitumen en met glasvezel versterkte UV-bestendige dakbedekking (vliegvuurbestendig conform DIN
7102).Levensduur minimaal 20 jaar.Het dak heeft rondom een dakopstand. Bij in serie geplaatste garages worden de tegen elkaar staande dakopstand
en ter plaatse gedicht met vast- gevezen roestvrije metalen afdekkappen. Mits een kleine aanpassing zijn onze garages geschikt voor groendaken.
Hemelwaterafvoer: via kunststof regenpijp gemonteerd binnen of buiten tegen de achterwand of zijwand (naar eigen keuze).Afwatering kan t.e.m. 3
garages aan de binnenzijde doorgekoppeld worden voor één aansluiting riolering. Aansluiting riolering exclusief. Dakafvoer voorzien van bladvanger.
Garagepoort: bij Betonal is gekozen voor een maximale inrijbreedte. Deze is afhankelijk van de breedte van de garage. Garages standaard voorzien
van een witte geheel verzinkte, buitendraaiende, met kunststof gecoate ventilerende HÖRMANN kantelpoort, voorzien van profielcilinderslot
(2 sleutels standaard meegeleverd). Sommige types zijn standaard voorzien met sectionale poort (zie prijslijst). Voldoet aan de veiligheidsnorm
EN13241-1. De poorten worden gemonteerd achter de dagkant om waterdichtheid te garanderen.
Elektriciteit: op vraag van de klant is de loze leiding voor 'INBOUW' elektriciteit of elektrisch pakket INBOUW mogelijk tegen meerprijs.
Garantie: de garantie op de constructie, dakbedekking en de uitvoering van betonnen garages is 10 jaar.
Dit is de standaardafwerking van onze garage, voor eventuele andere mogelijkheden en supplementen verwijzen wij naar www.betonal.be en
eventueel naar de reeds opgenomen extra voorzieningen in bijlage.

PLAATSING
Sommige modellen kunnen met plaatsingswagen geplaatst worden, andere moeten worden geleverd met trekker-oplegger-dieplader en dienen
geplaatst te worden met telescoopkraan, ten laste van de klant. (zie prijslijst). Levering en montage in de prijs begrepen.
Voor de garages die met de plaatsingswagen kunnen geplaatst worden, moet de locatie bereik- en berijdbaar zijn voor zware vrachtwagens en dit met
een minimum vrije en verharde ruimte van 10 meter voor de garagepoort.
Voor de garages die niet met de plaatsingswagen kunnen geplaatst worden, moet de locatie bereik- en berijdbaar zijn voor zware vrachtwagens. Voor
de opstelling van de telescoopkraan en vrachtwagens, moet de nodige ruimte worden voorzien (kosten van de telescoopkraan zijn voor rekening van
de opdrachtgever)
De plaatsing gebeurt op de door de opdrachtgever gegoten funderingsbalken, dit volgens aangeleverd funderingsplan. In samenspraak kan eventueel
geopteerd worden voor een gewapende betonplaat.
De garages blijven achteraf steeds verplaatsbaar.
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SUPPLEMENTEN
EXTRA VOORZIENINGEN MAXUS GARAGES

Omschrijving

E.H. PR

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 11KP t/m 15KP

€ 930

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 21KP t/m 25KP

€ 1.175

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 41KP t/m 45KP

€ 1.060

HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 51KP t/m 55KP

€ 1.290

Extra garagepoort in de achterwand incl. sparing

op aanvraag

HÖRMANN motor met 1 afstandsbediening type Maxus, LED, wandbediening
en extra verluchtingsstand inclusief

€ 715

HÖRMANN codeklavier buitenzijde

€ 145

HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm (wit)

€ 605

HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm + venster (wit)

€ 705

HÖRMANN sectionaaldeur 100x200 cm (wit) in zij- of achterwand. Afwerking ongeveer idem sectionaalpoort

€ 820

Deuropening 100x200 cm

€ 310

Niet standaardkleur poort of deur (alle RAL-kleuren mogelijk)

op aanvraag

Kunststofvenster 100x80 cm (draai- en kipraam, dubbel glas, wit)

€ 595

Kunststofvenster 170x40 cm (draadglas of gewoon glas, vast raam, wit)

€ 695

Vensteropening 100x80 cm

€ 245

Niet standaardkleur alle type ramen (alle RAL-kleuren mogelijk)

€ 360

Niet standaardkleur sierpleister garages (alle RAL-kleuren mogelijk)

€ 460

Elektrisch pakket INBOUW volledig kant en klaar afgewerkt (incl. LED armatuur)

€ 400

Wachtleiding voor elektriciteit INBOUW

€ 120

Wandsparing voor dubbele garage: steeds in midden van de sparing betonfundering
van 80x80x80 cm voorzien
- voor type 11KP, 21KP, 31SP (ca. 400 cm/212 cm)

€ 500

- voor type 12KP, 13KP, 14KP, 22KP, 23KP, 24KP, 32SP, 33SP, 34SP (ca. 450 cm/212 cm)

€ 575

- voor type 15KP, 25KP, 35SP (ca. 500 cm/212 cm)

€ 645

- voor type 41KP, 51KP, 61SP (ca. 400 cm/225 cm)

€ 540

- voor type 42KP, 43KP, 44KP, 52KP, 53KP, 24KP, 54KP, 62SP, 63SP,64SP (ca. 450 cm/225 cm)

€ 610

- voor type 45KP, 55KP, 65SP (ca. 500 cm/225 cm)
LOTUSAN coating (vuil- en waterafstotende coating van STO)
Wortelvaste dakbedekking max. Overlast <250 kg/m²
Steenstrips geplaatst en afgewerkt per m² te bewerken (keuze uit 6 kleuren)

€ 680
op aanvraag
€ 12/m²
€ 155/m²

Houtafwerking aan de buitenzijde

op aanvraag

LED-verlichting boven poort met bewegingsmelder of schemerschakelaar

op aanvraag

Stormshield geplaatst
Vloercoating grijs - geen garantie

€ 50/lm
€ 750

Fundering Maxus garages
• De fundering voor de Maxugarages kunt u zelf met behulp van onze specificatie vervaardigen.
- Funderingsbalk aan de 2 korte zijden van de garage
- Lengte: breedte garage +2 cm
- Breedte: 35 cm
- Diepte: tot op de vorstvrije vaste onaangeroerde grond
- Voorkant voorste balk = voorkant garage -17 cm
- Achterkant achterste balk = achterkant garage -30 cm
• Bij een zijwandsparing moet in het midden van de sparing een betonpoer van min. 80x80x80 cm voorzien worden.
• De fundering voor de Maxugarages is steeds uit te voeren volgens ons funderingsplan.
Alle prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en zijn excl. 6% of 21% BTW
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Plaatsing poort achter betonretour
betekent garantie voor een waterdichte aansluiting van de poort.
Kwaliteitspoorten en deuren
van Hörmann.

Kwaliteitspoortaandrijvingen
van Hörmann incl. wandbediening,
extra verluchtingsstand en LED
verlichting aan plafond.

Verluchtingssleuf boven
sectionale poort om
luchtcirculatie te creëren.

Bitumen dakbedekking (geen coating)
Gekoppelde garages worden ter
plaatse gedicht met vastgevezen
roestvrije metalen afdekkappen.

Voldoende dubbele
verluchtingsroosters zorgen
voor een droge garage.

Elegante inbouw elektriciteit.

Versterkte afwaterende vloerplaat.
Waterdichte glasvlieslaag
tussen wand en sierpleister.

Verzwaarde wanden en verstevigingsbalken van 12 cm voor een uiterst
stabiele constructie.
A L S

K W A L I T E I T

B E L A N G R I J K

I S !

Rechte strakke afwerking van de
muren in sierpleister van STO
*Zie voorwaarden bij technische beschrijving.

