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NOVU prijslijst

NOVU

Prijzen van de akoestische scheidingswanden stofgroep C, afmetingen in cm.

Opties

Stofgroepen

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

€205 €220 €235 €250 €290 €305 €320 €330 €355 €390 €420 €440 €455 €465 €485 €495 €520 80

€210 €250 €330 €360 €385 €400 €425 €435 €460 €470 €490 €500 €520 €535 €550 €565 €580 100

€220 €255 €345 €375 €400 €430 €455 €480 €485 €495 €525 €545 €550 €570 €580 €600 €630 120

€235 €285 €390 €435 €460 €480 €505 €525 €545 €565 €585 €615 €640 €665 €690 €720 €740 140

€290 €335 €425 €450 €455 €480 €505 €565 €605 €630 €645 160

€315 €350 €435 €465 €500 €540 €615 €640 €655 €670 €695 180

€355 €380 €465 €495 €565 €645 €685 €690 €710 €720 €750 200

€390 €450 €495 220

€430 €480 €545 240

h
b

Bij afwijkende maatvoering in breedte en/of hoogte geldt de prijs van de bovenliggende staffel.
Rekenvoorbeeld: bij maatvoering 120 cm breed x 55 cm hoog geldt de prijs van 120 cm breed x 60 cm hoog.
De NOVU scheidingswand heeft een dikte van 45 mm.

Vrijstaande wand verlengd zijprofiel (10/25/60 cm) €60

Doorstekende wand (meerprijs exclusief klemvoet doorstekende wand 209) €60

Koppelsysteem dubbelzijdig (magnetisch) €30

Koppelpaal tot 80 cm €20

Koppelpaal vanaf 80 cm €30

Vulblok (versteviging wand t.b.v. klemverbinding) €20

Memostrips dubbelzijdig €30

NOVU basic (niet akoestisch) -10%

Stofgroep D +10%

Stofgroep G -5%

Stofgroep H -12,5%

Stofgroep I (Eco) idem aan stofgroep C

Stofgroep J (Eco) idem aan stofgroep C



NOVU ACCESSOIRES OPZET- EN DOORSTEKENDE WAND

201 Klemvoet 2 stuks  €37,50 

202 Klemvoet inspringend 2 stuks  €47,50 

203 Benchvoet 2 stuks  €37,50 

204 Tafelvoet 2 stuks  €37,50 

206 Schroefvoet 2 stuks  €37,50 

207 Klemvoet breed 2 stuks  €42,50 

208 Schroefvoet breed 2 stuks  €42,50 

209 Klemvoet doorstekende wand 2 stuks  €42,50 

NOVU prijslijst
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NOVU ACCESSOIRES VRIJSTAANDE WAND

101 / 110 Platte voet 2 stuks €37,50

102 / 111 Platte voet inspringend 2 stuks €47,50

103 / 112 Half hoge voet 2 stuks €75

106 / 114 Hoge voet 2 stuks €75

118 / 119 Half hoge voet mobiel 2 stuks €122,50

120 / 121 Hoge voet mobiel 2 stuks €122,50

Alle accessoires zijn leverbaar in de kleuren wit Ral 9016, grijs Ral 7045 en zwart Ral 9005.
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MUTE SCREEN prijslijst

MUTE SCREEN

Prijzen van de akoestische scheidingswanden stofgroep C, afmetingen in cm.

Opties

h
b

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

€240 €250 €265 €285 €330 €340 €350 €375 €395 €435 €470 €490 €500 €520 €530 €540 €575 80

€250 €285 €370 €395 €425 €440 €470 €480 €505 €520 €530 €540 €570 €590 €605 €615 €635 100

€270 €295 €385 €405 €435 €470 €490 €520 €525 €535 €570 €585 €600 €615 €630 €650 €675 120

€280 €310 €405 €445 €475 €490 €515 €550 €560 €570 €590 €625 €655 €685 €705 €730 €750 140

€310 €350 €435 €470 €480 €490 €520 €575 €615 €650 €660 €690 €710 €735 €755 €780 €805 160

€325 €365 €460 €480 €515 €555 €635 €660 €680 €690 €710 €735 €755 €785 €805 €825 €850 180

€370 €395 €485 €515 €590 €665 €695 €710 €720 €730 €750 €780 €800 €825 €845 €870 €895 200

€415 €470 €520 220

€460 €510 €590 240

Bij afwijkende maatvoering in breedte en/of hoogte geldt de prijs van de bovenliggende staffel.
Rekenvoorbeeld: bij maatvoering 120 cm breed x 55 cm hoog geldt de prijs van 120 cm breed x 60 cm hoog.
De MUTE SCREEN heeft een dikte van 50 mm.

Koppelsysteem enkelzijdig (magnetisch) €25

Koppelsysteem dubbelzijdig (magnetisch) €50

Koppelsysteem middels sleutelgatverbinding €40

Doorstekende wand (meerprijs exclusief klemvoet doorstekende wand 305) €60

Memostrips dubbelzijdig €30

Vulblok (versteviging wand t.b.v. klemverbinding) €20

Powerbar (Zwart of wit) €250

Stofgroep D +10%

Stofgroepen

Stofgroep D +10%

Stofgroep G -5%

Stofgroep H -12,5%

Stofgroep I (Eco) idem aan stofgroep C

Stofgroep J (Eco) idem aan stofgroep C

* Bij deze wanden is een         
  stiknaad zichtbaar in het 
  midden van de wand.
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MUTE SCREEN prijslijst

MUTE SCREEN ACCESSOIRES

301 Klemvoet 1 stuk  €62,50 

302 Schroefvoet 1 stuk  €62,50 

303 Benchvoet 1 stuk  €47,50 

304 Tafelvoet 1 stuk  €62,50 

305 Klemvoet doorstekende wand 1 stuk  €62,50 

306 Plafondophanging 2 stuks  €62,50 

307 Voetplaat 1 stuk  €95,00 

308 Voet mobiel 2 stuks  €147,50 

309 Verhoogde voet (inclusief voetplaat 307) 1 stuks  €185,00 

Alle accessoires zijn leverbaar in de kleuren wit Ral 9016 en zwart Ral 9005.
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MUTE PANEL prijslijst

Bevestiging kastachterwand (magnetisch) €45

Plint kastachterwand (leverbaar in wit en zwart) €50

Bevestiging wand tot 120 cm (magnetisch) €70

Bevestiging wand v.a. 120 cm (magnetisch) €90

Bevestiging plafond €60

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

€190 €215 €230 €240 €260 €270 €280 €305 €325 €345 €355 40

€210 €225 €240 €265 €285 €300 €315 €335 €355 €375 €390 60

€225 €230 €270 €295 €310 €325 €350 €375 €380 €395 €410 80

€265 €275 €290 €315 €335 €345 €370 €380 €395 €430 €450 100

€270 €285 €320 €365 €385 €365 €395 €405 €415 €450 €465 120

Bij afwijkende maatvoering in breedte en/of hoogte geldt de prijs van de bovenliggende staffel.
Rekenvoorbeeld: bij maatvoering 120 cm breed x 95 cm hoog geldt de prijs van 120 cm breed x 100 cm hoog.
 
De MUTE PANEL heeft een dikte van 30mm.

Meerprijzen

Bedrukt textiel

MUTE PANEL

Prijzen van de akoestische panelen stofgroep C, afmetingen in cm.

Meerprijs per m2 €50

Verwerking drukbestand, 1 wijzigingsronde (netto prijs via partner) €45

h
b

Stofgroepen

Stofgroep D +10%

Stofgroep G idem aan stofgroep C

Stofgroep H -5%

Stofgroep I (Eco) idem aan stofgroep C

Stofgroep J (Eco) idem aan stofgroep C
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SENA, DUBA prijslijst

SENA AKOESTISCHE PLANTENBAK

SENA 85 x 118 x 31 cm €875

SENA 125 x 118 x 31 cm €985

SENA 163 x 118 x 31 cm €1115

Opties

Verrijdbaar €130

DUBA PLAFOND BAFFLE

DUBA 120 x 60 cm €95

Stofgroepen

Stofgroep D +€50

Stofgroep G idem aan stofgroep C

Stofgroep H -€50

Stofgroep I (Eco) idem aan stofgroep C

Stofgroep J (Eco) idem aan stofgroep C
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LEVERING

D3 SERIE DOORSTEKENDE WAND

D3 SERIE OPZETWAND

D3 Opzetwand 120 x 30 cm €130

D3 Opzetwand 140 x 30 cm €150

D3 Opzetwand 160 x 30 cm €170

D3 Opzetwand 180 x 30 cm €190

Afwijkende maten: op aanvraag.
Prijs inclusief accessoires, leverbaar in de kleuren wit Ral 9016, grijs Ral 7045 en zwart Ral 9005.

D3 Doorstekende wand zij 100 x 75 cm €200

D3 Doorstekende wand achter 140 x 75 cm €280

D3 Doorstekende wand achter 160 x 75 cm €320

D3 Doorstekende wand achter 180 x 75 cm €360

Afwijkende maten: op aanvraag.
Prijs inclusief accessoires, leverbaar in de kleuren wit Ral 9016, grijs Ral 7045 en zwart Ral 9005.
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SPOEDLEVERING

 — Enkel geldig voor stofgroep C + D 
 — Levertijd 5 werkdagen
 — Maximaal 10 stuks
 — Meerprijs 10%

VOORWAARDEN

 — Alle vermelde prijzen zijn bruto prijzen, exclusief BTW.
 — Algemene voorwaarden zijn te vinden op: www.dutchcreen.com
 — Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
 — Op onze producten hanteren we een min-tolerantie op lengte en breedte van 0,5%.

Opzet t/m 75cm hoog Staand vanaf 75cm hoog

t/m 5 wanden €36 €43

5 t/m/ 10 wanden €51 €66

10 t/m 20 wanden €69 €85

vanaf 21 wanden Prijs op afspraak

Internationale leveringen Prijs op afspraak

LEVERING

 — Benodigde productietijd: 
< 20 eenheden: 8 werkdagen 
> 21 eenheden: 10 werkdagen 
Projecten in overleg

 — Levering geschiedt op basis van af fabriek conditie in Nederland.
 — Transportbijdrage:

Stofgroepen G, H, I en J

 — 4 weken levertijd

LEVERING



hoofdstuk
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