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Legenda OGB prijslijst

Zijkanten platen: R = Recht/stomp; VG = Veer en groef

Productielocatie: EU-DE

Voorraad in magazijn te Almelo (NL): vA: blauw = leverbaar uit voorraad per losse verkoopeenheid (per pallet, pakket, plaat, rol, etc.)

geel = niet altijd op voorraad, leverbaar per losse verkoopeenheid binnen ca. 1 tot 2 weken

magenta = leverbaar op bestelling per volle vracht, volle pallet, doos, etc. binnen ca. 1 tot 2 weken

GREENBUILD BOARD CONSTRUCTIEPLATEN
OGB VG1

Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte 12 VG 7,4 2580x675 75 1,74m2/plt 130,6 972 D 6,20

constructieplaat toepasbaar als: 15 VG 9,3 2580x675 60 1,6m3/pal 104,5 972 7,46

- onderdak voor hellende en vlakke daken 18 VG 11,2 2580x675 49 85,3 952 8,62

- stabiliteitsplaat bij HSB elementen 22 VG 13,6 2580x675 40 69,7 950 10,36

- dragende vloerplaat op balkenvloeren 25 VG 15,5 2580x675 36 62,7 972 11,68

Veer en groef. Bruto afmeting: 2600x690 mm; 620 kg/m3 30 VG 18,6 2580x675 30 52,2 972 13,96

OGB VG2

Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte 12 VG 7,4 2050x625 75 1,28m2/plt 96,1 715 D 6,40

constructieplaat toepasbaar als: 15 VG 9,3 2050x625 60 1,2m3/pal 76,9 715 7,66

- onderdak voor hellende en vlakke daken 18 VG 11,2 2050x625 49 62,8 701 8,82

- stabiliteitsplaat bij HSB elementen 22 VG 13,6 2050x625 40 51,3 699 10,56

- dragende vloerplaat op balkenvloeren 25 VG 15,5 2050x625 36 46,1 715 11,88

Veer en groef. Bruto afmeting: 2070x640 mm; 620 kg/m3

OGB R

Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte 12 R 7,4 2590x1250 75 3,24m2/plt 242,8 1807 o.a. D 5,88

constructieplaat toepasbaar als: 15 R 9,3 2590x1250 60 2,95m3/pal 194,3 1807 7,10

- stabiliteitsplaat bij HSB elementen 18 R 11,2 2590x1250 49 158,6 1770 8,28

- dragende vloerplaat op balkenvloeren 22 R 13,6 2590x1250 40 129,5 1766 9,98

- verpakkingsmateriaal 25 R 15,5 2590x1250 36 116,6 1807 11,22

Stomp; 620 kg/m3
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OGB RGF; vanaf 80 stuks per dikte

Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte 9 R 5,6 5200X2060 o.a. 10,71m2/plt o.a. o.a. o.a. D 4,98

constructieplaat toepasbaar als: 12 R 7,4 5200X2060 5,88

- stabiliteitsplaat bij HSB elementen 15 R 9,3 5200X2060 vanaf 80 st 7,10

- dragende vloerplaat op balkenvloeren 18 R 11,2 5200X2060 per dikte 8,28

- verpakkingsmateriaal 22 R 13,6 5200X2060 9,98

Stomp; 620 kg/m3; Let op bij palletafmeting! 25 R 15,5 5200X2060 11,22

GREENBUILD BIOPANEL 3-LAAGSE PLATEN
GBP3 stomp vuren (spar); B/C

Massieve meerlaagse natuurhout-panelen, bestaande uit 3 lagen, 19 R 2520x780 30 oppervlakte- 60,0 o.a. D 22,48

zeer milieuvriendelijk en gezond, toepasbaar als: 22 R 2520x780 26 klasse B/C 52,0 25,34

- stabiliteitsplaat bij HSB, houtbouw, daken, renovaties, schuine dak afwerkingen 27 R 2520x780 21 42,0 28,64

- betimmeringspanelen, scheidingswanden, deuren 2m2/plt

- meubelpaneel voor tafels, kasten en lambriseringen

Handzaam formaat.

GBP3 GF stomp vuren (spar); B/C

Idem, in grootformaat. 15 R Naar keuze: 38 oppervlakte- div. o.a. D 22,36

19 R 5050x2050/ 30 klasse B/C 22,48

Let op bij palletafmeting! 22 R 5050x1025/ 26 25,34

27 R 2525x2050 21 28,64

32 R 18 35,92

42 R 13 44,94

50 R 11 51,88

GBP3 GF stomp vuren (spar); AB/B

Idem, in oppervlak met hoge esthetische kwaliteit, vrijwel noestvrij 15 R Naar keuze: 38 oppervlakte- div. o.a. D 27,20

Ideaal voor meubelbouw; lichte kleur. 19 R 5050x2050/ 30 klasse AB/B 27,30

22 R 5050x1025/ 26 30,20

Let op bij palletafmeting! 27 R 2525x2050 21 33,50

32 R 18 40,76

GBP3 VG veer en groef; vuren (spar); B/C

Idem, in veer en groef platen. 19 VG Naar keuze: 30 oppervlakte- o.a. D 24,46

22 VG 5050x1025/ 26 klasse B/C o.a.

Let op bij palletafmeting! 2525x1025

v.a. 300m2
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GBP3 stomp vuren (douglas); B/C

Idem, in douglas houtsoort. 19 R Naar keuze: 30 oppervlakte- div. o.a. D 30,30

Douglas is een houtsoort met hoge natuurlijke duurzaamheid; licht rood. 22 R 5050x2050/ 26 klasse B/C 33,24

Waardoor onbehandeld beter geschikt in buitenomstandigheden. 27 R 5050x1025/ 21 37,50

Op aanvraag ook in AB/B kwaliteit verkrijgbaar tegen meerprijs. 2525x2050

Let op bij palletafmeting!

GBP3 is tegen meerprijs ook tweezijdig gegrondeerd verkrijgbaar.

LEVERCONDITIES

Normen: OGB constructieplaten worden geproduceerd conform DIN EN 312 en zijn CE-gekenmerkt.

Productiebewaking volgens Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.; Bouwbiologische certificatie door Der Blaue Engel.

EDP Environmental Product Declaration, PEFC en FSC zijn op aanvraag beschikbaar.

Algemeen: Prijswijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden; 

Prijzen: In Euro en excl. 21% BTW (NL);

Levertijden: Ca. 1-3 werkweken, afhankelijk van de voorraad; enkele producten alleen op bestelling te verkrijgen; zie legenda voorin prijslijst

Levertijd indicatie: Afgegeven levertijd indicaties zijn slechts ter indicatie en nooit bindend; wachturen worden niet vergoed of gecompenseerd;

Prijsbasis: Prijzen af magazijn te Almelo (NL); afhalen enkel op afspraak;

Franco: > € 5000,00 franco; < € 5000 kan bijdrage in vrachtkosten in rekening worden gebracht;

Vrachtkosten: Afhankelijk van de hoeveelheid en afstand; op aanvraag

Deelbestelling: Voor het verpakken van deelbestellingen wordt € 30,00 in rekening gebracht;

Europallets: Statiegeld op Europallets € 15,00 per stuk; na retourneren wordt € 12,50 per stuk gecrediteerd

Kleuren: Natuurlijke producten kunnen lichte afwijkingen in kleuren, samenstelling en maatvoering vertonen;

dit heeft geen nadelige gevolgen voor de technische kwaliteit;

kleurverschillen kunnen onderdeel zijn van het product en derhalve geen grond tot reclamatie;

Garanties: Wettelijke productgarantie; garantie op productiefouten;

Beperking garantie: - de garantstelling is uitsluitend begrensd op waarde van de geleverde goederen, omruilkosten en terugname met een 

maximum van € 10.000,= per project; wacht- en verwerkersuren worden niet vergoed;

- productschades en -fouten dienen direct bij inontvangstname van de goederen te worden vastgesteld;

- bij geen of onvolledige betaling vervalt de aanspraak op garantie;

- voor de verwerking is uitsluitend de verwerker verantwoordelijk;

Opslag: Alle materialen dienen droog, en op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen

Betaaltermijn: - indien niet anders aangegeven of overeengekomen geldt: binnen 14 dagen netto; waarbij,

- niet-contante leveringen (levering op rekening) aan bedrijven alleen na acceptatie door 

kredietverzekeraar Atradius worden verricht; 

- indien geen akkoord door kredietverzekeraar volgt levering uitsluitend na volledige vooruitbetaling;
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Uitsluiting eigendom: Alle geleverde producten blijven eigendom van Inropa b.v. tot volledige betaling; klant is ertoe gerechtigd de materialen 

in het gewone handelsverkeer te verwerken, te verbinden of door te verkopen onder voorbehoud van navolgende zekerheidsrechten: 

- klant staat zonder bijzondere afstandsverklaring tot zekerheid van alle vorderingen die Inropa b.v. tegen hem heeft, ook 

alle toekomstige vorderingen uit de doorverkoop of uit de verwerking van het materiaal, samen met alle bijkomende rechten 

ten bedrage van de waarde van het materiaal bij voorrang af aan Inropa b.v.;

- indien het materiaal of de daaruit vervaardigde zaken essentiële bestanddelen worden van het terrein van een derde of 

indien klant daaruit wegens zijn prestatie vorderingen verkrijgt, dan staat hij deze vorderingen samen met alle 

bijkomende rechten bij voorrang af aan Inropa b.v. en dit ten bedrage van de waarde van desbetreffende materiaal

- het materiaal waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt, mag door de klant noch worden verpand, noch als

 zekerheid in onderpand worden gegeven

Leverbeperking: Leveringen geschieden alleen na schriftelijke opdracht per brief, fax of e-mail; of na volledige betaling;

Retourneren: Geleverde materialen worden niet retour genomen; 

indien uit het oogpunt van een coulance-regeling toch materialen geretourneerd worden dienen deze in onberispelijke 'verkoop-staat' 

te zijn en wordt maximaal 50% van de aankoopprijs gecrediteerd;

Groothandel/dealers en industrie: Leverbaar via geselecteerde bouw- en houtmaterialenhandels, gespecialiseerde groothandels, industriele elementenbouw,

specialistische webhandels.

Partner voor stucsystemen: Voor stucafwerkingen onder systeemgarantie: Technostuc Systemen b.v. - www.technostuc.nl 

Geldigheid: Deze prijslijst is geldig vanaf 01-01-2016

Alle voorheen afgesproken prijzen komen hiermee te vervallen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie: 10-05-2016

Importeur: Inropa b.v. - Greenbuild (voorh. Pavatex Benelux b.v.)

postadres: Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede

bezoekadres: Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)

magazijnadres: Bedrijvenpark Twente 322A - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)

Bestellingen en advies: Telefoon: +31 (0)53 433 17 69

Fax: +31 (0)53 435 21 11

Email: info@pavatex.nl | info@inropa-greenbuild.nl

Betaalgegevens: Bankrelatie: Rabobank

IBAN: NL78RABO0363755926

BIC: RABONL2U

BTWnr: NL809508436B01

KVK: 02072666

Internet: www.pavatex.nl www.inropa-greenbuild.nl 
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