BBT group heeft naast de producten voor het frezen van deuren en ramen nog een aantal producten
welke veelvuldig voorkomen en waar al geruime tijd vraag naar is vanuit de markt.
Deze producten zijn in een aantal standaard afmetingen maar ook als custom-made te verkrijgen.
Deze custom-made producten zijn meestal wel iets duurder maar doordat wij ze naast de standaard
producten vervaardigen nog steeds zeer scherp geprijsd.
De ontwikkeling van deze producten is binnen de BBT group een continu proces waarbij onze
website en deze brochure ook veelvuldig worden bijgewerkt.
Middels onze nieuwsbrief en

(@BBTgroup) houden wij

geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief stuurt u dan een mail naar info@bbtgroup.nl
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* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT AUTOMATISCHE SPANBAND
Met deze automatische spanbanden heeft de gebruiker geen problemen meer met losse
spanbanden. De spanbanden kunnen bevestigd worden aan de
aanhanger waardoor het laden simpeler wordt. Indien gewenst
kan onze partner, Buyten Staalbouw, de montage voor u
verzorgen.
De spanbanden zijn leverbaar in de volgende maten;
 Spanband 3000x25 met S haak
 Spanband 3000x25 met J haak
 Spanband 3000x50 met J haak

ADVIES VERKOOPPRIJS
ADVIES VERKOOPPRIJS

25 MM BREED
50 MM BREED

€
€

14,25 /STUK
24,75 /STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT CM DOORVALBEVEILIGING
Custom-made doorvalbeveiliging uit RVS 304 geslepen K320 koker 35x35x2. Op de uiteinden
desgewenst een kopplaatje of een hoeklijn gelast t.b.v. resp. montage op de kozijnen of tussen de
kozijnen. Aan 1 zijde uitgevoerd met een schuifstuk i.v.m. opvang kleine maat toleranties.
Onze Custom-made doorvalbeveiligingen zijn in iedere door u op te geven lengte leverbaar.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

60,00

/M1

BBT RVS DOORVALBEVEILIGING
Doorvalbeveiliging uit RVS 304 geslepen K320 koker 30x30x3. Gecombineerd met onze standaard
eind- en middensteunen kan deze op elk gewenst kozijn gemonteerd worden. Zowel voor op de dag
als in de dag hebben wij standaard bevestigingssteunen. Voor doorvallen langer dan 1300mm raden
wij aan om 1 of meerder tussensteunen toe te passen.
De RVS kokers kunnen in elke gewenste lengte geleverd worden. Standaard bieden wij de volgende
lengtes aan; 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm en 3000 mm

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

-

BBT eindsteun voor montage op de dag.

-

BBT eindsteun voor montage in de dag.

-

BBT middensteun.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

26,50

/M1

6,98 /STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT RVS SCHOPPLAAT
Schopplaat vervaardigd uit RVS 304 1 zijde geslepen K320, afm. Max.3000x1500x1,5mm.
Onze schopplaten zijn standaard zonder gaten uitgevoerd.
Indien gewenst kunnen wij deze ook voorzien van bevestigingsgaten ø4mm.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

98,50

/M²

BBT RVS BESCHERMRANDEN
Beschermrand uit RVS 304 1 zijde geslepen K320, afm. 40x40x1,5mm, lang max. 3000mm.
Al onze beschermranden kunnen worden voorzien van bevestigingsgaten ø4mm.
Afwijkende maten zijn uiteraard ook mogelijk.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

34,00

/M¹

BBT SPORTVERHOGER KAMERSTEIGER
Voor kamersteigers hebben wij een universele sportverhoger ontwikkeld. De verhoger is heel simpel
los op de bestaande sport te plaatsen waarna het bordes 10cm
hoger komt te liggen. Ideaal voor bv. stukadoors die anders
vaak net niet goed bij hun werk kunnen komen.

ADVIES VERKOOPPRIJS VANAF

€

33,60 /STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT RVS DEURSTOPPER
Deurstopper geheel vervaardigd uit RVS304.
Compleet geleverd met rubber stop.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

22,50 /STUK

€

27,50

BBT MATRANDEN
Matranden vervaardigd uit hoeklijn 25x25x3. Uitvoering in RVS
of thermisch verzinkt mogelijk.
Matranden in elk gewenste maat leverbaar.
Standaard v.v. van aangelaste ankers met bevestigingsgat.
Matranden kunnen ook uitgevoerd worden met instortankers.

ADVIES VERKOOPPRIJS VANAF

/M²

BBT HULPGELEIDER
BBT heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld voor het zagen van
platen. De hulpgeleider wordt op de plaat gelegd waarlangs de
geleiderail van de zaag gelegd kan worden. Hierdoor hoef je de plaat
maar 1x af te tekenen en kan je met 1 geleidedeel de gehele plaat
makkelijk over de gehele lengte zagen. De geleider is vervaardigd uit
aluminium hoeklijnen van 100cm lang welke aan elkaar verbonden zijn met kunststof stelblokken.
De hulpgeleider heeft een lengte van 1 meter en is ingeschoven ±315mm breed. Uitgeschoven heeft de
geleider een breedte van ±500mm.

ADVIES VERKOOPPRIJS VANAF

€

95,00 /STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT VALBEVEILIGING
BBT heeft een 3-tal standaard valbeveiliging in het assortiment welke simpel te monteren zijn op elke
ondergrond.
Type VBV100 is 1000mm hoog en samengesteld uit koker 30x30x1,5 en
koker 25x25x2.
Type VBV100P is 1000mm hoog en samengesteld uit koker 30x30x1,5 en
koker 25x25x2 en heeft een inklapbare geplastificeerde handgreep.
Type VBV120 is 1200mm hoog en samengesteld uit koker 35x35x1,5 en
koker 30x30x1,5.

ADVIES VERKOOPPRIJS
ADVIES VERKOOPPRIJS
ADVIES VERKOOPPRIJS

VBV 100
VANAF 50 STUKS
VBV 100 P VANAF 50 STUKS
VBV 120
VANAF 50 STUKS

€
€
€

24,00 /STUK
25,00 /STUK
26,50 /STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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