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AGATON LEEMPRODUCTEN

AFWERKEN
MET CHARME.
Natuurlijke leemproducten,
vrij van schadelijke stoffen,
vochtregulerend en aangenaam,
om te genieten van gezonde en 
moderne interieurafwerkingen.



AGATON LEEM - hoogwaardige leem-producten van ThermoNatur

Prijslijst in Euro - exclusief 21% btw - voorgaande prijslijsten vervallen www.inropa-greenbuild.nl

Producten best. type bi/bu verbruik prijs eenh hvh verpakking EURO

www.technostuc.nl gemiddeld (kleinste) (zak/emmer/..) per verp.

Een merk van:

1 AGATON LEEMSTUC: Basisleem, vochtig en droog met stro én vochtig zonder stro; laagdikte tot 30mm

basisleem met stro; 0-5 mm korrel Ø; verspuitbaar; stro tot 30mm lengte

AL01 aardvochtige raapleem BI 16-20kg/m2 0,198€           per kg 1100 kg BigBag 217,28€             

AL02 droge raapleem zakjes BI 16-20kg/m2 0,569€           per kg 25 kg zakken 14,23€                

AL03 droge raapleem bigbag BI 16-20kg/m2 0,304€           per kg 1000 kg BigBag 304,20€             

2 AGATON LEEMSTUC FINISH: Finishleem en fijnleem (of basisleem voor dunnere lagen); laagdikte van 2 tot max. 10mm

finishleem, droog, bruin, met stro; 0-2 mm korrel Ø; verspuitbaar met G4 en G5 machines; stro tot 10mm lengte; lagen tot 10mm

AL04 droge afwerking BI 14kg/m2 0,569€           per kg 25 kg zakken 14,23€                

AL05 droge afwerking BI 14kg/m2 0,304€           per kg 1000 kg BigBag 304,20€             

leem fijnpleister, droog zonder stro; 0-1 mm korrel Ø; met zeer fijne plantaardige vezels; 3 mm laagdikte, tot 5mm met weefsel

AL06 droge fijnpleister BI 4,2 kg/m2/3mm 0,790€           per kg 25 kg zakken 19,74€                

AL07 droge fijnpleister BI 4,2 kg/m2/3mm 0,490€           per kg 1000 kg BigBag 490,44€             

hechtleem; leem lijm-/weefselmortel, droog zonder stro; hechtlaag en kamlaag tot 5mm, voor naden van leemplaten

AL08 leem lijm-/weefselmortel BI 4,2 kg/m2/3mm 1,247€           per kg 25 kg zakken 31,16€                

AL09 leem lijm-/weefselmortel BI 4,2 kg/m2/3mm 1,928€           per kg 20 kg emmer 38,56€                

3 AGATON Wapeningsweefsels en rietstengels voor leemstuc

Riet stengels, rietmatten

AL10 rietstengel-rollen; 70 steng. BI 1,5x10m1 3,85€              per m2 10 m2 38,49€                

rietstengels ideaal voor vorming van ronde hoeken/kanten

Glasvezelweefsel grof 7x7 mm voor alle basisleem en terraleem

AL11 stevig weefsel; 170gr/m2 BI & BU 1,1m2/m2 2,049€           per m2 50 m2 (1m br) 102,43€             

Jute weefsel; juteweefsel moet voorgespannen worden en mag niet plooien

AL12 jute weefsel; 125gr/m2 BI fijn; 1x50m2 2,049€           per m2 50 m2 102,43€             

4 AGATON LEEM FINISH IN KLEUR: LEEM EDELPLEISTER 

Leemstuc-finish op kleur; decorative leempleister voor wanden en plafonds. Eenvoudige en prettige verwerking.

De kleuren zijn onderling onuitputtelijk mengbaar , in lagen over elkaar te verwerken en daarbij creatief te gebruiken o.a. bij sgrafitto-(krab)technieken.

Geschikt voor ondergronden van leemraaplagen, kalkpleisters, gipspleisters, gipskartonplaten, fermacell, etc.

Op o.a. gipspleisters, gipskartonplaten, fermacell altijd voorbehandelen met Grondering voor leemstuc.

NB: 0-1 mm korrel Ø; maximaal 2mm laagdikte!

AGATON LEEM EDELPLEISTER; leemstuc in kleur, droog; kleuren tevens onderling mengbaar; geschuurd, gesponsd of geglet

AL13 Leemfinish in kleur BI 2,7kg/m2/2mm 2,436€           per kg 20 kg emmer 48,72€                

AL14 Leemfinish in kleur BI 2,7kg/m2/2mm 2,224€           per kg 25 kg zak 55,59€                

leverbaar in de volgende 16 kleuren:

Lichtwit BI 2,7kg/m2/2mm

Natuurwit BI 2,7kg/m2/2mm

Bernstein BI 2,7kg/m2/2mm

Koper (Kupfer) BI 2,7kg/m2/2mm

Sienarood BI 2,7kg/m2/2mm

Cacao BI 2,7kg/m2/2mm

Steingrijs BI 2,7kg/m2/2mm

Leisteen (Schiefer) BI 2,7kg/m2/2mm

http://www.inropa-greenbuild.nl/
http://www.technostuc.nl/
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* Ivoor (Elfenbein) BI 2,7kg/m2/2mm

* Lichtgrijs (Hellgrau) BI 2,7kg/m2/2mm

* Creme BI 2,7kg/m2/2mm

* Rosé BI 2,7kg/m2/2mm

* Kristalblauw BI 2,7kg/m2/2mm

* Jura BI 2,7kg/m2/2mm

* Zand BI 2,7kg/m2/2mm

* Lagune BI 2,7kg/m2/2mm * = op bestelling, langere levertijd

5 AGATON GRONDERING voor leemstuc en leemverf

LeemVERFgrondering & fix voor leemstuc

AL15 leem verfgrondering BI 5 - 6 gr/m2 89,397€        per kg 0,25 kg zakje 22,35€                

en leemfixeer

speciaalgrondering op caseïne-basis voor leemverf en leemstructuurverf, tbv. (ongelijk) zuigende ondergronden 

en fixering van leemstuc oppervlaktes

LeemSTUCgrondering, wand- en plafond;  tbv. gipskartonplaten, gipsstuclagen, beton, etc.

AL16 leem grondering GROF BI 250ml/m2 10,104€        per li 5 li emmer 50,52€                

AL17 leem grondering GROF BI 250ml/m2 8,554€           per li 10 li emmer 85,54€                

AL18 leem grondering FIJN BI 250ml/m2 10,104€        per li 5 li emmer 50,52€                

AL19 leem grondering FIJN BI 250ml/m2 8,554€           per li 10 li emmer 85,54€                

speciaalgrondering voor leemstuc; blijvend elastisch met korrelvulling obv silicaat

6 AGATON LEEMVERF IN KLEUR (ALLEEN VOOR BINNEN)

Leemverf wordt geleverd in poedervorm en wordt aangemengd met schoon leidingwater.

Niet gebruikte leemverfpoeder is onbeperkt houdbaar.

De kleuren zijn onderling onuitputtelijk mengbaar , en daarbij creatief te gebruiken o.a. bij sjabloneertechnieken.

Geschikt voor ondergronden van leemstuc, kalkpleisters, gips- en gipsplaten, houten platen, behang, etc.

Kleuren : 8 kleuren (zie onder)

AGATON LEEMVERF in kleur; droog; poeder per laag 

AL20 Leemverf in kleur BI 70-130gr/m2 8,260€           per kg 5 kg emmer 41,30€                

AL21 Leemverf in kleur BI 70-130gr/m2 9,030€           per kg 10 kg emmer 90,30€                

AGATON LEEM STRUCTUUR-VERF / KWAST-STUC in kleur; droog; poeder

AL22 Structuurverf in kleur BI 150-250gr/m2 10,733€        per kg 3 kg emmer 32,20€                

AL23 Structuurverf in kleur BI 150-250gr/m2 8,512€           per kg 10 kg emmer 85,12€                

leverbaar in de volgende kleuren

Lichtwit BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Natuurwit BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Bernstein BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Koper (Kupfer) BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Sienarood BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Cacao BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Steingrijs BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

Leisteen (Schiefer) BI 2,7kg/m2/2mm 5kg 10kg

http://www.inropa-greenbuild.nl/
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7 AGATON LEEMSTENEN lichtgewicht (op bestelling)

leemstenen, lichtgewicht, zuiver leem; bestaande uit: bouwleem, houtvezels en stro;

voor voorzetwanden en lichte scheidingswanden; NF1200 ook tussen vakwerken toe te passen

AL24 NF1200 24x11,5x7,1cm; 1200kg/m3 BI; 416st/palmet stro 1,099€           per st 1000 stuks 1.098,84€         

AL25 2DF700 24x11,5x11,3cm; 700kg/m3 BI; 350st/palmet stro 1,459€           per st 1000 stuks 1.458,91€         

leem metselmortel voor leem stenen, lichtgewicht, zuiver leem; verbruik comform tabel; 

AL26 vochtige metselleem BI 0,75 m3 mortel 0,236€           per kg 1000 kg BigBag 235,75€             

Let op: voor kleine oppervlakten ook AL02 bruikbaar

houten driehoekslijsten o.a. voor mestelwerk tussen vakwerk; eiken hout

AL27 driehoek metsellijst BI & BU 50m1/bundel 2,088€           per m1 50 m1 104,41€             

8 AGATON LEEMSTENEN zwaar (op bestelling)

leemstenen, zwaar; grünlinge; ongebakken bakstenen; ook als vloerverzwaring bij contactgeluidsisolatie;

AL28 DF2000 24x11,5x5,2cm; 2000kg/m3 BI; 318st/pal 0,868€           per st 1000 stuks 867,96€             

AL29 NF2000 24x11,5x7,1cm; 2000kg/m3 BI; 237st/pal 0,983€           per st 1000 stuks 983,43€             

AL30 2DF1700 24x11,5x11,3cm; 1700kg/m3 BI; 168st/pal 1,084€           per st 1000 stuks 1.084,47€         

AL31 3DF1600 24x17,5x11,3cm; 1500kg/m3 BI; 127st/pal 1,334€           per st 1000 stuks 1.333,69€         

ideaal voor kachelombouwen (accu-warmte-massa)

9 AGATON LEEMVULLING VOOR GELUIDSISOLATIE EN OPSLAGMASSA IN TUSSENVLOEREN

AL32 leemvulling BI 1350kg/m3 0,476€           per kg 25 kg zak 11,90€                

AL33 leemvulling BI 1350kg/m3 308,000€      per bb 1 1000kg BB 308,00€             

10 AGATON LEEMPLATEN, leembouwplaten 

Leembouwplaten; uit leem en weefsel (op aanvraag met verdiepte kant)

AL34 leembouwplaat 16mm BI; 22,5 kg/m21,25x0,625 m 23,441€        per m2 1 m2 23,44€                

AL35 leembouwplaat 22mm BI; 33 kg/m21,25x0,625 m 26,674€        per m2 1 m2 26,67€                

als bekleding van wanden, voorzet- en scheidingswanden let op: gewicht per m2 en montage-richtlijnen

AL36 Montageschotel verzinkt BI doos 0,237€           per st 100 st 23,71€                

AL37 voegstrook weefsel BI 8cmx50m1 0,336€           per m1 50 m1 16,80€                

AL38 voegstrook jute-weefsel BI 8cmx25m1 0,576€           per m1 25 m1 14,40€                

aanbrengen op de voegen van de leembouwplaten met leem fijnpleister of hechtleem 

11 AGATON LEEM WANDVERWARMING op aanvraag

12 AGATON LEEM GEREEDSCHAPPEN op aanvraag

Verkoop voor BENELUX:

INROPA Greenbuild b.v. In samenwerking met:

Bedrijvenpark Twente 322 A-E T: +31 (0)53 433 17 69

NL-7602 KL Almelo E: info@inropa-greenbuild.nl

Nederland www.inropa-greenbuild.nl

Leveringen volgens de algemene voorwaarden van Inropa b.v.; tekstfouten voorbehouden.

http://www.inropa-greenbuild.nl/
http://www.technostuc.nl/
http://www.inropa-greenbuild.nl/
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ALGEMENE VOORWAARDEN INROPA b.v. 

Geldigheid: de algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen en leveringen van Inropa b.v. (verkoper), voor zover er niet uitdrukkelijk 

iets anders schriftelijk overeengekomen werd; ze gaan uitdrukkelijk voor de algemene voorwaarden van de klant (koper); 

Algemeen: op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van verkoper 

geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden; 

Levertijden: enkele dagen tot ca. 1-3 werkweken, afhankelijk van de voorraad; enkele producten alleen op bestelling te verkrijgen; zie 

legenda prijslijst 

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

gecompenseerd; 

Prijzen: alle prijzen zijn in Euro en excl. 21% BTW (NL);  

Aanbiedingen en offertes: offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, geldigheidduur offertes 2 maanden, mits niets anders overeengekomen; 

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

Vrachtkosten: afhankelijk van de hoeveelheid en afstand; op aanvraag 

Prijsbasis: datum van de opdrachtbevestiging van verkoper; prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden; prijzen zijn af magazijn te Almelo 

(NL), indien niets anders overeengekomen; afhalen enkel op afspraak; 

Prijsveranderingen: prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, 

wisselkoersveranderingen, transportkostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwatertoeslag, 

dieselkostentoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs 

in rekening worden gebracht zonder dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden; 

Terugtrekkingsrecht: alle overeenkomsten zijn onder voorbehoud van ‘force majeur’ (overmacht), zoals stakingen, blokkades, files, in 

beslagname, aardbevingen, brand, grondstoftekort, productiestilstanden door machine-uitval, ex-/importverboden, en andere buiten de 

wil van verkoper of haar toeleveranciers ontstane overmacht-situaties; in zulke gevallen is verkoper gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding; 

Bindende overeenkomst: middels het toezenden van een schriftelijke opdrachtbevestiging is de overeenkomst tussen Inropa b.v. en de 

koper rechtsgeldig tot stand gekomen, behoudens de koper binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijke tegenbericht geeft; bestellingen en 

bevestigingen kunnen per fax of e-mail gedaan worden; 

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

Verpakkingen en europallets: tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door verkoper niet worden teruggenomen; 

meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is 

overeengekomen en de emballage in goede orde aan verkoper wordt teruggezonden; de meeste pallets zijn wegwerppallets; 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; 

Normen: verkoper streeft ernaar dat alle producten CE-gekenmerkt zijn, dat toeleveranciers interne productiebewaking doorvoeren 

volgens ISO, dat bouwbiologische certificatie door erkende instituten als NaturePlus, Sentinel, Blaue Engel en/of Ökotest zijn uitgevoerd 

en dat EDP Environmental Product Declaration, PEFC en FSC zo veel mogelijk op aanvraag beschikbaar zijn. 

Garanties: wettelijke productgarantie; product- en productiefouten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en voor het 

verwerken ervan schriftelijk te worden gereclameerd; 

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 in ontvangst name van de goederen te worden vastgesteld; 

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

- voor de verwerking is uitsluitend de verwerker verantwoordelijk; 

- leveringen en transporten vinden plaats voor rekening en risico van de koper; rekening en risico gaan over op de koper ten laatste bij het 

vertrek van de levering van de magazijnen van Inropa b.v. of bij rechtstreekse leveringen vanaf het vertrek van de eventueel zich in het 

buitenland bevindende magazijnen van de leveranciers van Inropa b.v., mits niets anders schriftelijk overeengekomen;  

- bij levering franco reizen de zaken voor rekening van verkoper en zal ook het vervoer geschieden naar keuze van verkoper; bij levering 

franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, 



Inropa b.v. - Pagina 2 van 2 - V2016 

 

respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te 

nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening; 

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

Betaaltermijn:  

- indien niet anders aangegeven of overeengekomen geldt: binnen 30 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; 

Uitsluiting eigendom: alle geleverde producten blijven eigendom van Inropa b.v. tot volledige betaling; koper is ertoe gerechtigd de 

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

zekerheidsrechten: 

- koper 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 koper 

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 koper 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; 

Reclamaties van tekortkomingen: tekortkomingen, schades, volledigheid en kwaliteit van leveringen dienen direct bij ontvangst te 

worden gecontroleerd op de afleverbonnen te worden genoteerd; manco’s dienen tevens binnen 5 dagen schriftelijk te worden 

doorgegeven aan verkoper, anders gelden geleverde materialen en facturen als juist erkend; klachten rechtvaardigen in geen geval het 

weigeren van ontvangst van geleverde materialen noch de overeengekomen betaling; de koper is tot het afwikkelen van de reclamatie 

verantwoordelijk voor het volgens de richtlijnen opslaan van de geleverde materialen; 

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, 

hetgeen niet geldt voor producten die op maat voor de koper geproduceerd of besteld zijn, deze worden niet teruggenomen; 

Geldigheid: de prijslijst is geldig vanaf de op de prijslijst aangegeven datum tot de datum van een geactualiseerde versie, alle voorheen 

afgesproken prijzen komen daarmee te vervallen. 

Aanvullende voorwaarden: aanvullend gelden de levervoorwaarden zoals beschreven in de geldende prijslijsten dan wel 

inkoopvoorwaarden-bladen; 

Recht: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing, is 

uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wordt domicilie gekozen in de vestigingsplaats van Inropa b.v.. 

Inropa b.v. - Greenbuild producten 

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 

Email: info@inropa-greenbuild.nl 

Betaalgegevens: Rabobank 

IBAN: NL78RABO0363755926 

BIC: RABONL2U 

BTWnr: NL809508436B01 

KVK: 02072666 

Internet: www.inropa-greenbuild.nl 

http://www.inropa-greenbuild.nl/

