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ADVIESPRIJZEN
Gebroeders Meijer Luchttechniek BV / Gebroeders Meijer Luchttechniek Oost BV

Onderstaande prijslijst kan gebruikt worden door de adviseur en installateur bij de
budgettering van projecten. Deze adviesprijslijst bestaat uit 2 pagina's.

Adviesprijzen met ingang van 09 September 2022:

Levering en montage van :
Rechthoekig kanalenwerk gegalvaniseerd omtrek kleiner of gelijk aan 1 m¹ 107,00€  per m¹

Rechthoekig kanalenwerk gegalvaniseerd omtrek groter dan 1 m¹ 109,00€  per m²

Rechthoekig kanalenwerk gegalvaniseerd in technische ruimte en schachten 135,00€  per m²

Meerprijs wanneer grootste zijde groter of gelijk is dan 1,5 m¹ 24,00€    per m²

Rechthoekige regelklep voorzien van enkelvoudigblad oppervlakte kleiner dan 0,25 m² 62,00€    per stuk

Plenum onder dakventilator 165,00€  per stuk

Roosterbak ongeïsoleerd 84,00€    per stuk

Roostermond op rechthoekig kanaal 84,00€    per stuk

Roostermond op rond kanaal 89,00€    per stuk

Aansluiting op bestaand kanalenwerk 75,00€    per stuk

Inwendig/uitwendig behandelen (Camovin) 39,00€    per m²

Uitwendig in n.t.b. RAL kleur gespoten 56,00€    per m²

Dak/geveldoorvoering rechthoekig 163,00€  per stuk

Dak/geveldoorvoering rond 163,00€  per stuk

Ventilator aansluitplaat 67,00€    per stuk

Verlopen rechthoekig op rond, tot rond 400 72,00€    per stuk

Rond kanalenwerk spiraal gewonden inclusief benodigde hulpstukken 

kleiner of gelijk aan 315 73,00€    per m¹

Rond kanalenwerk spiraal gewonden inclusief benodigde hulpstukken 

groter dan 315 tot en met 630 96,00€    per m²

Rond kanalenwerk spiraal gewonden inclusief benodigde hulpstukken 

groter of gelijk aan 710 122,00€  per m²

Ronde regelkleppen kleiner of gelijk aan 315 34,00€    per stuk

Ronde regelkleppen groter dan 315 tot en met 630 74,00€    per stuk

Flexibele slang ongeïsoleerd type Aluflex vanaf 29,00€    per stuk

Flexibele slang geïsoleerd type Sonoflex vanaf 44,00€    per stuk

Overstroomslang geïsoleerd type Sonoflex vanaf 57,00€    per stuk

Inspectieluiken rechthoekig kanaal 93,00€    per stuk

Inspectieluiken rond kanaal 58,00€    per stuk

Sealen (afplakken) luchtkanalen rond/rechthoekig 6,50€     per m¹/m²
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Meerprijzen :
Materiaalkeuze: RVS 304, 316 of aluminium op aanvraag

Rechthoekige en ronde doorvoeringen 1 uur brandwerend (max. 5 cm buitenom) enkelzijdig! 4,00€     per cm¹/omtrek

Wanddoorvoeringen wol (max. 5 cm buitenom) 34,00€    per stuk

Wanddoorvoeringen wol en flens aan 1 zijde (max. 5 cm buitenom) 57,00€    per stuk

Wanddoorvoeringen wol en flens aan 2 zijden (max. 5 cm buitenom) 88,00€    per stuk

Uitwendige isolatie 25 mm ML 3h/rockwool 133 35,00€    per m²

Uitwendige isolatie 13 mm Armaflex 98,00€    per m²

Uitwendige isolatie 50 mm wol en stuco aluminium 128,00€  per m²

Brandwerende isolatie 60mm Ductrock 198,00€  per m²

Geluiddempende isolatie Baryfol X2-14 188,00€  per m²

Montage van :
Anemostaten en plenum 72,00€    per stuk

Lijnroosters 72,00€    per stuk

Roosters 55,00€    per stuk

Rozetten 22,00€    per stuk

Brandkleppen rond 72,00€    per stuk

Brandkleppen rond insteek 54,00€    per stuk

Brandkleppen rechthoekig 1,30€     per cm¹/omtrek

          met een minimale prijs van 104,00€  per stuk

Kleppensecties 1,30€     per cm¹/omtrek

          met een minimale prijs van 71,00€    per stuk

Geluiddempers rechthoekig 69,00€    per m²

          met een minimale prijs van 89,00€    per stuk

Geluiddempers rond tot en met 500 72,00€    per stuk

Naverwarmers/koelers rond 82,00€    per stuk

Naverwarmers/koelers rechthoekig 1,30€     per cm¹/omtrek

          met een minimale prijs van 104,00€  per stuk

Volumeregelaars rond 59,00€    per stuk

Volumeregelaars rond insteek tot 315 rond 32,00€    per stuk

Volumeregelaars rechthoekig 1,30€     per cm¹/omtrek

          met een minimale prijs van 104,00€  per stuk

Boxventilatoren 63,00€    per stuk

Inductieunits tot 1200 mm lengte 79,00€    per stuk

Uren :
Regie uurloon voor montage 61,50€    per uur

Regie uurloon voor werkvoorbereiding 64,00€    per uur

Regie uurloon voor engineering 74,00€    per uur

Regie uurloon voor projectleiding 79,00€    per uur

Regie uurloon voor projectmanagement 99,00€    per uur

Bovenstaande adviesprijzen zijn gebaseerd op de hierna volgende veronderstellingen ;
* De opdrachtgever verstrekt volledige gecoördineerde tekeningen gratis ter beschikking op cd-rom. Op deze tekeningen

dienen de rechthoekige kanalen reeds dubbellijnig en ronde luchtkanalen tevens bij voorkeur dubbellijnig getekend te zijn.
* De werkzaamheden van Gebroeders Meijer Luchttechniek beperken zich tot het indelen en positioneren van de

luchtkanalen op basis van eerdergenoemde gegevens. Indien tekenwerk verzorgt dient te worden door Gebroeders Meijer
Luchttechniek ontstaat er een meerprijs.

* In de adviesprijzen zijn geen toeslagen opgenomen voor moeilijkere montageomstandigheden, montagehoogte, renovatie,
specifieke bestekseisen en dergelijke. Deze prijzen zijn uitsluitend vrijblijvend.

* Gebroeders Meijer Luchttechniek voert kanalenwerken uit conform het LUKA kwaliteitshandboek.
* Reinheidsklasse L.
* Luka dichtheidsklasse ATC 3 (voorheen klasse C)

Op al onze offertes, op alle opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de
Gezamenlijke Contractsvoorwaarden Installateurs/Luka/Vla, zoals gedeponeerd bij de kamer van

koophandel onder inschrijfnummer 40407031, ze worden u op verzoek toegezonden.


