
 

Spork vloeren  Julianalaan  11  3135 JE  Vlaardingen E-mail info@sporkvloeren.nl 

Tel 010-4351286 Mob: 06.2904 5467   

BankL NL11ABNA0977116670    B.T.W. nr. 127132405B02       KvK 5821 7347 

 Tevens Onderhoud & Montagebedrijf 

 

Prijslijst per 01 Juli  2014 

Tapis vloeren         Eenheid   Prijzen 
Stroken leggen incl. ondervloer en schuren  p/m²   €  22,50 

Bourgogne leggen incl. ondervloer en schuren  p/m²  €  24,50 

Toeslag diagonaal leggen     p/m²  €    3,00 

Toeslag wisselende breedtes     p/m²  €    3,50 

Toeslag tapis/bourgogne op TNO ondervloer platen p/m²  €    2,50 

Equi stroken direct op beton verlijmen & na schuren    p/m²  €  20,00 

Equi visgraat direct op beton verlijmen & naschuren p/m²  €  21,00 

Visgraat leggen incl. ondervloer en schuren  p/m²  €  26,50 

Toeslag enkele band & bies     p/m¹  €    4,50 

Toeslag dubbele band & bies    p/m¹  €    7,50 

Toeslag staande band & bies    p/m¹  €  10,00 

 

Vloeren  
Clic laminaat incl. foam ondervloer   p/m²  €    5,00 

Lamel parket zwevend leggen op foam ondervloer p/m²  €    7,50 

Planken verlijmd op sp.plaat ondervloer en schuren p/m²  €  22,00 

Planken leggen op ondervloer en nabehandeling  p/m²  €  16,00 

Duo plank zwevend leggen op foam ondervloer  p/m²  €    8,50 

Duo plank direct op beton verlijmen   p/m²  €  15,00 

Massieve vloer zwevend plaatsen    p/m²  €    9,00 

Toeslag diagonaal leggen     p/m²   €    4,00 

Toeslag leggen op plaatjes ( -10Db)   p/m²  €    1,00  

 

Deklatten Plinten & Profielen 
Deklat plak folie plaatsen     p/m¹  €    1,00 

Deklat massief plaatsen     p/m¹  €    2,00 

Overzetplint incl. grondhout plaatsen   p/m¹  €    3,50 

Massieve plinten plaatsen incl. schroeven   p/m¹  €    4,50 

MDF plinten (6 tot 9 cm) plaatsen incl. lijm  p/m¹  €    4,00 

MDF plinten (10 tot 12 cm) plaatsen incl. lijm  p/m¹  €    5,50 

Profielen plaatsen      p/m¹  €    3,50 

 

Diversen  
Schuren incl. afwerking Olie     p/m²  €  15,00 

Binnen deur inkorten     p/stuk  €    7,50 

 

Ruimtes onder 35 m² = legloon + toeslag 

 

Reparaties en aanheling op aanvraag. 

Andere werkzaamheden ook op aanvraag. 

 

Alle genoemde bedragen zijn incl. 6% B.T.W. en materialen 

 


