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Offerte BEDRIJF - AntiNoise Scheidingswanden #1 Ouderkerk a/d Amstel 15-1-2015

N Lev. Productomschrijving Afmetingen Prog Kleur Kleur Aantal (EUR) (EUR)

(cm) AN/stof frame 1 Totaal

Akoestische scheidingswand 5Dx120 Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 1 452,00          452,00           

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 500,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 548,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 596,00          -                 

5 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

160Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 645,00          -                 

6 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

180Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 748,00          -                 

7 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

200Bx120H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 801,00          -                 

Akoestische scheidingswand 5Dx140H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 488,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 542,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 596,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 651,00          -                 
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5 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

160Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 705,00          -                 

6 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

180Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 815,00          -                 

7 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

200Bx140H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 873,00          -                 

Akoestische scheidingswand 5Dx160H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx160H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 524,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx160H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 584,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx160H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 645,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx160H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 705,00          -                 

Akoestische scheidingswand 5Dx180H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx180H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 615,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx180H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 682,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx180H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 748,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=0,85), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx180H 

x5D

AntiNoise Wand 

50D 2x digiprint alu 0 815,00          -                 

452,00           
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Opmerkingen: Totaal meubelen bruto € 452,00           

- DTP-kosten voor digitaal drukken : € 70,00 ex. BTW per uur Aflever- en montagekosten *) € -                 

wordt alleen berekend indien aangeleverde foto's bewerkt moeten worden Staffelkorting **) 10,0% € 45,20-             

Totaal excl btw € 406,80           

**) Staffelkorting: *) Montage op afspraak door geheel NL

- 10.00 % vanaf € 400,00 bruto **) Korting afhankelijk van ordergrootte - zie linker staffel tabel

- 15.00 % vanaf € 800,00 bruto Toelichting : svp aantallen en korting volgens staffel invullen

- 20.00 % vanaf € 1.500,00 bruto Dan genereert u uw eigen maatofferte!

- 25.00 % vanaf € 3.000,00 bruto

- 27.00 % vanaf € 5.000,00 bruto

- 29.00 % vanaf € 7.000,00 bruto

- 30.00 % vanaf € 9.999,99 bruto

Voor accoord :

Opmerkingen: Handtekening:

- U kunt kiezen uit alle RAL kleuren doeken en deze zijn achteraf gemakkelijk uit te wisselen

- De T-poten zijn horizontaal te verschuiven in het onderprofiel (handig als de bureaupoot in de weg zit)

- AntiNoise wanden hebben een gegarandeerd goede akoestische werking Naam:

- We kunnen een vrijblijvende akoestische berekening en -advies voor u maken Datum :

- Als u ons advies opvolgt krijgt u een gegarandeerd goed akoestisch resultaat met garantie E-factuur:

- We hebben vele aanvullende akoestiekproducten; zie http://www.scheidingswand.net/

- Prijzen zijn inclusief montageservice op afspraak! Afleveradres:

- De AntiNoise wanden hebben een garantie van 2 jaar!

- U kunt de AntiNoise wanden ook via onze webshop bestellen

- Zie onze website voor vele foto's en productinfo

- De AntiNoise wanden (en vele alternatieven) zijn in onze showroom op afspraak te bezichtigen

Tel:

Levertijden: circa 4 werkweken Mobiel:

Condities: Op aanvraag Fax:
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Witteveen Furniture Trading bv http://www.project-inrichting.nl/ Tel: 020 - 496 5030, KVK A'dam 33.285.358

Offerte BEDRIJF - AntiNoise Scheidingswanden #1 Ouderkerk a/d Amstel 15-1-2015

N Lev. Productomschrijving Afmetingen Prog Kleur Kleur Aantal (EUR) (EUR)

(cm) AN/stof frame 1 Totaal

Akoestische scheidingswand 8Dx120 Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 1 487,00          487,00           

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 537,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 588,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 639,00          -                 

5 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

160Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 689,00          -                 

6 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

180Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 795,00          -                 

7 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

200Bx120H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 850,00          -                 

Akoestische scheidingswand 8Dx140H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 525,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 582,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 639,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 695,00          -                 

Verkoop
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5 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

160Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 752,00          -                 

6 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

180Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 864,00          -                 

7 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

200Bx140H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 925,00          -                 

Akoestische scheidingswand 8Dx160H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx160H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 564,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx160H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 626,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx160H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 689,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx160H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 752,00          -                 

Akoestische scheidingswand 8Dx180H Frame: geanodiseerd aluminium

1 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

80Bx180H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 658,00          -                 

2 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

100Bx180H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 726,00          -                 

3 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

120Bx180H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 795,00          -                 

4 An

Scheidingswand, akoestisch (NRC=1), met aluminium kader 

(2x50 mm), incl. 2 ondersteuningsvoeten, textiel digitaal bedrukt  

beide zijden

140Bx180H 

x8D

AntiNoise Wand 

80D 2x digiprint alu 0 864,00          -                 

487,00           
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Opmerkingen: Totaal meubelen bruto € 487,00           

- DTP-kosten voor digitaal drukken : € 70,00 ex. BTW per uur Aflever- en montagekosten *) € -                 

wordt alleen berekend indien aangeleverde foto's bewerkt moeten worden Staffelkorting **) 10,0% € 48,70-             

Totaal excl btw € 438,30           

**) Staffelkorting: *) Montage op afspraak door geheel NL

- 10.00 % vanaf € 400,00 bruto **) Korting afhankelijk van ordergrootte - zie linker staffel tabel

- 15.00 % vanaf € 800,00 bruto Toelichting : svp aantallen en korting volgens staffel invullen

- 20.00 % vanaf € 1.500,00 bruto Dan genereert u uw eigen maatofferte!

- 25.00 % vanaf € 3.000,00 bruto

- 27.00 % vanaf € 5.000,00 bruto

- 29.00 % vanaf € 7.000,00 bruto

- 30.00 % vanaf € 9.999,99 bruto

Voor accoord :

Opmerkingen: Handtekening:

- U kunt kiezen uit alle RAL kleuren doeken en deze zijn achteraf gemakkelijk uit te wisselen

- De T-poten zijn horizontaal te verschuiven in het onderprofiel (handig als de bureaupoot in de weg zit)

- AntiNoise wanden hebben een gegarandeerd goede akoestische werking Naam:

- We kunnen een vrijblijvende akoestische berekening en -advies voor u maken Datum :

- Als u ons advies opvolgt krijgt u een gegarandeerd goed akoestisch resultaat met garantie E-factuur:

- We hebben vele aanvullende akoestiekproducten; zie http://www.scheidingswand.net/

- Prijzen zijn inclusief montageservice op afspraak! Afleveradres:

- De AntiNoise wanden hebben een garantie van 2 jaar!

- U kunt de AntiNoise wanden ook via onze webshop bestellen

- Zie onze website voor vele foto's en productinfo

- De AntiNoise wanden (en vele alternatieven) zijn in onze showroom op afspraak te bezichtigen

Tel:

Levertijden: circa 4 werkweken Mobiel:

Condities: Op aanvraag Fax:
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