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Technostuc Prijsindicatie per m2

COMFORTWALL CALC binnenisolatie & stucplaten

1-1 na-isolatiesysteem met bio-kalk gladpleister www.technostuc.nl

Algemeen binnen gevel isolatie & stucplaten systeem

voor lichte voorzet-/scheidingswanden of (schuine) plafonds

Systeem: COMFORTWALL CALC- isolerende Sono stucplaat met dunne gladde kalklaag

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 5 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Comfortwall SONO isolerende houtvezel stucplaten 22mm veer/groef

Comfortwall CALC klimaatkalk-uni HKU-laag met zeer fijn zijdeweefsel,

Comfortwall CALC Kalkverf, of andere natuurlijke damp-open afwerkingen

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken. 

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezel stucplaten Comfortwall na-isolatie Sono 22mm (047) NT122 m2 8,00€                1,03 8,24€               

montagepluggen/schroeven Comfortwall plug ca. 9 stuks/m2 CP50 st 0,25€                9 2,24€               

naden verlijmen Comfortwall Bond 310 (koker a 310ml=470 gr) NT102 gr 0,02€                80 1,48€               

gaatjes plamuren Comfortwall CALC klimaatkalk uni HKU HM346 m2 2,62€                0,2 0,52€               

egale dunpleisterlaag Comfortwall CALC klimaatkalk uni, ca 2,5mm HM346 m2 2,62€                2,5 6,54€               

zeer fijn weefsel volvlaks Comfortwall CALC Glaszijdeweefsel 1x2mm GZW m2 1,98€                1,12 2,22€               

egale gladpleisterlaag** Comfortwall CALC klimaatkalk uni, ca 0,5mm HM346 m2 2,62€                0,5 1,31€               

silicaatverf (wit) Comfortwall Bio Mineraal muurverf (2-laags) AL210 li 5,36€                0,4 2,14€               

24,69€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband Comfortwall voegenband H1 m1 1,38€                1 1,38€               

pleisterhoekprofielen Comfortwall hoekprofiel pvc HOP03 D406 m1 1,64€                0,3 0,49€               

kierdichting platen Comfortwall voegenvuller FDM310 koker 10,94€             0,1 1,09€               

2,96€                

27,66€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 40,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage stucplaten & naden lijmen per m2 0,65€                10 6,50€               

neggekanten/hoeken schuren per m2 0,65€                2 1,30€               

plamuren van pluggen/schroeven per m2 0,65€                2 1,30€               

kamlaag met weefsel 2,5mm per m2 0,65€                10 6,50€               

pleisterlaag 0,5mm per m2 0,65€                6 3,90€               

silicaatverf (2 laags) per m2 0,65€                12 7,80€               

42 27,30€             

54,96€             

Rd-waarde bijtellen/m2

0,50 -€                     

0,75 3,80€                   

BIJTELLING: € ………….

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Comfortwall SONO 22mm + pluggen (bij montage op staanders/latten max. 400 h.o.h.)

Comfortwall SONO 35mm + pluggen (bij montage op staanders/latten max. 700 h.o.h.)

TOTAAL: 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

COMFORTWALL CLAY binnenisolatie & stucplaten

1-2 na-isolatiesysteem met leem fijnpleister www.technostuc.nl

Algemeen binnen gevel isolatie & stucplaten systeem

voor lichte voorzet-/scheidingswanden of (schuine) plafonds

Systeem: COMFORTWALL CLAY- isolerende Sono stucplaat met dunne leem fijnpleister laag

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 5 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Comfortwall SONO isolerende houtvezel stucplaten 22mm veer/groef

Comfortwall Clay leem fijnpleister met wapeningsweefsel fijn,

Comfortwall Leem Edelpleister finish

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken. 

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezel stucplaten Comfortwall na-isolatie Sono 22mm (047) NT122 m2 8,00€                 1,03 8,24€                

montagepluggen/schroeven Comfortwall snelschroef 35mm; 18 stuks/m2 PC500 st 0,019€              18 0,34€                

naden verlijmen Comfortwall Bond 310 (koker a 310ml=470 gr) NT102 gr 0,02€                 80 1,48€                

gaatjes plamuren Comfortwall Leem Fijnpleister CL5 m2 0,71€                 0,2 0,14€                

egale fijnpleisterlaag Comfortwall Leem Fijnpleister 4mm CL5 m2 0,71€                 7 4,99€                

zeer fijn weefsel volvlaks Comfortwall glasvezelweefsel fijn GVWF m2 1,92€                 1,12 2,15€                

egale gladpleisterlaag** Comfortwall leem Edelpleister ca. 2mm CP100 m2 2,16€                 3 6,47€                

23,82€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband Comfortwall voegenband H1 m1 1,38€                 1 1,38€                

pleisterhoekprofielen Comfortwall hoekprofiel pvc HOP06 D209 m1 1,68€                 0,3 0,51€                

kierdichting platen Comfortwall voegenvuller FDM310 koker 10,94€              0,1 1,09€                

2,98€                

26,80€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 40,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage stucplaten & naden lijmen per m2 0,65€                 10 6,50€                

neggekanten/hoeken schuren per m2 0,65€                 2 1,30€                

plamuren van pluggen/schroeven per m2 0,65€                 2 1,30€                

leemlaag met weefsel 4mm per m2 0,65€                 12 7,80€                

leem edelpleister max. 2mm per m2 0,65€                 13 8,45€                

39 25,35€             

52,15€             

Rd-waarde bijtellen/m2

0,50 -€                       

0,75 3,80€                     

BIJTELLING: € ………….

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

Comfortwall SONO 22mm + pluggen (bij montage op staanders/latten max. 400 h.o.h.)

Comfortwall SONO 35mm + pluggen (bij montage op staanders/latten max. 700 h.o.h.)

TOTAAL: 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Bestelhulp

COMFORTWALL binnenisolatie & stucplaten
Comfortwall bestelhulp isolerende wanden, plafondbekleding, schuin dak

Deze bestel- en calculatiehulp is bedoeld voor het eenvoudig bestellen en/of berekenen van  

de Comfortwall binnenisolatiesystemen. Wij kunnen u desgewenst een vrijblijvende offerte

maken of u kunt dit blad gebruiken voor het bestellen van materialen.

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Ik ben: O  architect / voorschrijver versie 03-2018

(Doorhalen wat niet O  aannemers- of bouwbedrijf / klussenbedrijf / stuc- of afbouwbedrijf  

van toepassing is) O  particulier / anders, nl. ………………………………………..

Bedrijf: …………………………………………….. Telefoonnummer: ……………………………………………..

Naam: …………………………………………….. Mobielnummer: ……………………………………………..

Adres: …………………………………………….. Faxnummer: ……………………………………………..

Postcode: …………………………………………….. E-mail: ……………………………………………..

Plaats: …………………………………………….. Land: ……………………………………………..

Projectgegevens: omschrijving soort project: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

adres en plaats: …………………………………………………………………………………….

Systeem keuze: O  COMFORTWALL CALC - houtvezelisolatie met bio-kalk gladpleister

O  COMFORTWALL CLAY - houtvezelisolatie met leemstuc afwerking

O  COMFORTWALL METAL STUD - houtvezelisolatie op metalen staanders of metalen profielen

Isolatiedikte: O  22 mm       O  35 mm Isolatiewaarde systeem Rd: 0,50  /  0,75 W/m2K

(stucplaat) (hierbij dient de Rc-waarde van 

de bestaande wand te worden 

opgeteld)

O  dikkere isolatie, nl. ………………. mm alleen na overleg  | RC-waarde: ………………… W/m2K

Ondergrond: O  metselwerk afgebikt O  houten wanden

(kunnen massieve gevels O  metselwerk met raaplaag * O  vakwerk met metselwerk ertussen

en ook spouwmuren zijn) O  betonmuren O  mergelsteen / holle stenen

O  plafond/schuin dak/anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………..

*) 

Oude stuc/raaplagen mogen blijven bestaan mits ze voldoende hechting hebben, losse delen altijd verwijderen.

Oude stuc/raaplagen mogen zijn kalk-, cement- of kalkcementpleisters; gipspleisters of gipsplaten altijd verwijderen. 

Behang-, houtbekleding, muurverf- of sierpleisterlagen dienen altijd verwijderd te worden van de oude stuc/raaplagen. 

Hoeveelheden: Binnenwand oppervlakte (netto te isoleren zonder ramen en deuren):  …………….. M2

Uitwendige hoeken (ook bij kozijnen): …………….. M1

Aansluitingen met vloeren, kozijnen, plafonds en zijmuren: …………….. M1

Alleen aansluitingen met kozijnen en andere geveldoorvoeren: …………….. M1

Isolatie van de kozijnaansluitingen (kantelaven) 20 mm dik: …………….. M2

Vlakheid ondergrond: met gaten / zeer ongelijk / zeer ruw / ruw / vlak / glad

Afwerking bij kalkpleister: behangklaar / sausklaar / incl. klimaat-muurverf

Kleurafwerking bij leem: ………………………………….. (zie Edelpleister kleurenkaart)

Contact en/of advies: O  ik wil graag documentatie met / zonder monster

O  ik wil graag telefonisch contact

O  ik wil graag technisch advies ter plaatse

Opmerkingen of vragen: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Datum & handtekening: ……………………………………………………

Retourneer dit formulier per

…………………………………………………… e-mail: info@technostuc.nl

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl



Technostuc Prijsindicatie per m2

NATURETHERM CLAY HL binnenisolatie-systeem

2-1 Houtvezelisolatie met leemstuc afwerking www.technostuc.nl

Algemeen binnen gevel isolatie

Systeem: NATURETHERM CLAY HL - houtvezelisolatie met leemstuc afwerking

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 5 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Naturetherm houtvezelisolatieplaten veer/groef 

leemstuc raaplaag en absorberleem; leem afwerklaag edelpleister in kleur.

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

leem absorber-/uitvlaklaag Naturetherm leemraaplaag min. 10mm CL1 kg 0,45€                 15 6,80€                

houtvezelisolatieplaten* Naturetherm houtvezelisolatie 40mm (040) NT240 m2 10,83€              1,03 11,15€              

wapeningsweefsel Naturetherm glasvezelweefsel grof KB1 m2 1,93€                 1,15 2,22€                

leem raaplaag UPD25 Naturetherm leemraaplaag min.10mm CL1 kg 0,45€                 15 6,80€                

leem afwerking in kleur EP25 Naturetherm leem Edelpleister ca. 2mm CP100 kg 2,16€                 3,2 6,90€                

schotelpluggen/schroeven Naturetherm plug ca. 6 stuks/m2 (staalkern) C931 st 0,47€                 6 2,83€                

36,69€               

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband Naturetherm voegenband H1 m1 1,38€                 1 1,38€                

hoekprofielen Naturetherm hoekbeschermer PVC D211 m1 1,85€                 0,3 0,56€                

stucstops Naturetherm stucstop pvc D215 m1 1,93€                 0,15 0,29€                

systeemband dampdicht Naturetherm Fix-60 (ev. bij naden/kozijnen) NT101 m1 1,18€                 0 -€                  

2,22€                 

38,91€               

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 40,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

aanbrengen absorberleem per m2 0,65€                 13 8,45€                

montage isolatieplaten per m2 0,65€                 14 9,10€                

isolatie neggekanten per m2 0,65€                 2 1,30€                

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,65€                 3 1,95€                

leemlaag neggekanten per m2 0,65€                 2 1,30€                

leem raaplaag per m2 0,65€                 16 10,40€              

leem edelpleister op kleur per m2 0,65€                 12 7,80€                

62 40,30€               

79,21€               

Rd-waarde bijtellen/m2

1,00 -€                       

1,50 5,50€                     

2,00 11,25€                  

2,50 19,60€                  

BIJTELLING: € ………….

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

TOTAAL: 

Naturetherm isolatie 40mm + pluggen

Naturetherm isolatie 60mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Naturetherm isolatie 80mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Naturetherm isolatie 100mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

NATURETHERM CALC HKv binnenisolatie-systeem

2-2 Houtvezelisolatie met bio-klimaat kalkpleister (glad) www.technostuc.nl

Algemeen binnen gevel isolatie

Systeem: NATURETHERM CALC HKv - houtvezelisolatie met kalkpleister afwerking

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 5 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Naturetherm houtvezelisolatieplaten veer/groef

Naturetherm bio-kalk raaplaag en absorber-leem; kalk afwerklaag 

(behangklaar of glad/sausklaar), met kalkverf of silicaatverf in kleur.

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

leem absorber-/uitvlaklaag Naturetherm leemraaplaag min. 10mm CL1 kg 0,45€                15 6,80€               

houtvezelisolatieplaten* Naturetherm houtvezelisolatie 40mm (040) NT240 m2 10,83€             1,03 11,15€             

wapeningsweefsel Naturetherm glasvezelweefsel grof KB1 m2 1,93€                1,15 2,22€               

kalk raaplaag HBG Naturetherm Bio Klimaatkalk (min.10mm) HM210 kg 0,52€                13 6,72€               

kalk gladpleister HKU (wit) Naturetherm Bio Klimaat Unikalk (ca. 1,5 mm) HM346 kg 2,62€                1,5 3,93€               

silicaatverf (wit) Naturetherm Bio Mineraal muurverf (2-laags) AL210 li 5,36€                0,4 2,14€               

schotelpluggen/schroeven Naturetherm plug ca. 6 stuks/m2 (staalkern) C931 st 0,47€                6 2,83€               

35,78€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband Naturetherm voegenband H1 m1 1,38€                1 1,38€               

hoekprofielen HOP11 Naturetherm hoekbeschermer PVC D211 m1 1,85€                0,3 0,56€               

stucstops SOP10 Naturetherm stucstop pvc D215 m1 1,93€                0,15 0,29€               

systeemband dampdicht Naturetherm Fix-60 (ev. bij naden/kozijnen) NT101 m1 1,18€                0 -€                 

2,22€                

38,01€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 40,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

aanbrengen absorberleem per m2 0,65€                13 8,45€               

montage isolatieplaten per m2 0,65€                14 9,10€               

isolatie neggekanten per m2 0,65€                2 1,30€               

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,65€                3 1,95€               

kalklaag neggekanten per m2 0,65€                2 1,30€               

kalk raaplaag per m2 0,65€                16 10,40€             

kalk gladpleister per m2 0,65€                9 5,85€               

silicaatverf per m2 0,65€                12 7,80€               

59 46,15€             

84,16€             

Rd-waarde bijtellen/m2

1,00 -€                     

1,50 5,50€                   

2,00 11,25€                 

2,50 19,60€                 

BIJTELLING: € ………….

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

Naturetherm isolatie 80mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Naturetherm isolatie 100mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

TOTAAL: 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturetherm isolatie 40mm + pluggen

Naturetherm isolatie 60mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

NATURETHERM DAMP HQ binnenisolatie-systeem

2-3 Houtvezelisolatie met snelpleister afwerking (DAMP) www.technostuc.nl

Algemeen binnen gevel isolatie

Systeem: NATURETHERM DAMP HQ - houtvezelisolatie met snelpleister afwerking

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 5 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Naturetherm houtvezelisolatieplaten veer/groef 

Naturetherm HQ met absorber-leem en minerale raaplaag van snelpleister.

(mogelijk behangklaar, schuurwerk of glad, event. met damp-open verf in kleur).

Ook te gebruiken in o.a. badkamers, wc's, keukens onder tegels, etc.

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

leem absorber-/uitvlaklaag Naturetherm leemraaplaag min. 10mm CL1 kg 0,45€                15 6,80€                

houtvezelisolatieplaten* Naturetherm houtvezelisolatie 40mm (040) NT240 m2 10,83€              1,02 11,05€             

wapeningsweefsel Naturetherm glasvezelweefsel fijn KB3 m2 1,92€                1,15 2,21€                

minerale snelpleister Naturetherm HQ mortel K+Agrijs (ca. 6mm) HR1 kg 0,79€                7 5,52€                

schotelpluggen/schroeven Naturetherm plug ca. 6 stuks/m2 (staalkern) C931 st 0,47€                6 2,83€                

28,40€              

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband Naturetherm voegenband H1 m1 1,38€                1 1,38€                

hoekprofielen Naturetherm hoekbeschermer PVC D211 m1 1,85€                0,3 0,56€                

stucstops Naturetherm stucstop pvc D215 m1 1,93€                0,15 0,29€                

systeemband dampdicht Naturetherm Fix-60 (ev. bij naden/kozijnen) NT101 m1 1,18€                0 -€                  

2,22€                 

30,62€              

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 40,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

aanbrengen absorberleem per m2 0,65€                13 8,45€                

montage isolatieplaten per m2 0,65€                14 9,10€                

isolatie neggekanten per m2 0,65€                2 1,30€                

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,65€                3 1,95€                

pleister neggekanten per m2 0,65€                2 1,30€                

snelpleister gefilst ('tegel-klaar') per m2 0,75€                16 12,00€             

50 34,10€              

64,72€              

Op de Naturetherm HQ pleisterlaag kunnen tegels worden aangebracht in de  badkamer, wc of keuken. De HQ-stuclaag dient over het gehele gevelvlak

te worden aangebracht. Op aansluitingen met o.a. vloeren dient kimband te worden aangebracht achter de tegels.

Boven of naast de tegels kunnen andere afwerkingen op de HQ-stuclaag worden aangebracht. Dit kan zijn: Naturetherm leemstuc, bio-kalkpleister of

een andere finish uit het Technostuc Systemen programma. Vraag hiervoor advies bij Technostuc.

Rd-waarde bijtellen/m2

1,00 -€                      

1,50 5,50€                    

2,00 11,25€                  

2,50 19,60€                  

BIJTELLING: € ………….

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

TOTAAL: 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

Mogelijke afwerkingen

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturetherm isolatie 40mm + pluggen

Naturetherm isolatie 60mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Naturetherm isolatie 80mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Naturetherm isolatie 100mm + pluggen (meerprijs tov. 40mm)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Bestelhulp

NATURETHERM binnenisolatie-systemen

Naturetherm isolerende voorzetwanden bestel-/calculatiehulp www.technostuc.nl

Deze bestel- en calculatiehulp is bedoeld voor het eenvoudig bestellen en/of berekenen van  

de Naturetherm binnenisolatiesystemen. Wij kunnen u desgewenst een vrijblijvende offerte

maken of u kunt dit blad gebruiken voor het bestellen van materialen.

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Ik ben: O  architect / voorschrijver versie 03-2018

(Doorhalen wat niet O  aannemers- of bouwbedrijf / klussenbedrijf / stuc- of afbouwbedrijf  

van toepassing is) O  particulier / anders, nl. ………………………………………..

Bedrijf: …………………………………………….. Telefoonnummer: ……………………………………………..

Naam: …………………………………………….. Mobielnummer: ……………………………………………..

Adres: …………………………………………….. Faxnummer: ……………………………………………..

Postcode: …………………………………………….. E-mail: ……………………………………………..

Plaats: …………………………………………….. Land: ……………………………………………..

Projectgegevens: omschrijving soort project: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

adres en plaats: …………………………………………………………………………………….

Systeem keuze: O  NATURETHERM CLAY HL - houtvezelisolatie met leemstuc afwerking

O  NATURETHERM CALC HK - houtvezelisolatie met klimaat-kalkpleister afwerking

O  met GREENHEAT IR elektrische wandverwarming

Isolatiedikte: O  40 mm        Isolatiewaarde systeem Rd: 1,00 W/m2K

(met inwendige damp- O  60 mm (hierbij dient de Rc-waarde van 1,50 W/m2K

remmende laag en veer-  O  80 mm de bestaande wand te worden 2,00 W/m2K

en groef rondom) O  100 mm opgeteld) 2,50 W/m2K

O  dikkere isolatie, nl. ………………. mm alleen na overleg  | RC-waarde: ………………… W/m2K

Ondergrond: O  metselwerk, afgebikt (voorkeur) O  houten wanden

(kunnen massieve gevels O  metselwerk met raaplaag * O  vakwerk met metselwerk ertussen

en ook spouwmuren zijn) O  betonmuren O  mergelsteen / holle stenen

O  anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………..

*) De voorkeur gaat uit naar buitengevels waarvan de stuc/raaplaag aan de binnenzijde verwijderd is (afgebikt stabiel metselwerk).

Oude stuc/raaplagen mogen blijven bestaan mits ze voldoende hechting hebben, losse delen altijd verwijderen.

Oude stuc/raaplagen mogen zijn kalk-, cement- of kalkcementpleisters; gipspleisters of gipsplaten altijd verwijderen. 

Behang-, houtbekleding, muurverf- of sierpleisterlagen dienen altijd verwijderd te worden van de oude stuc/raaplagen. 

Hoeveelheden: Binnenwand oppervlakte (netto te isoleren zonder ramen en deuren):  …………….. M2

Uitwendige hoeken (ook bij kozijnen): …………….. M1

Aansluitingen met vloeren, kozijnen, plafonds en zijmuren: …………….. M1

Alleen aansluitingen met kozijnen en andere geveldoorvoeren: …………….. M1

Isolatie van de kozijnaansluitingen (kantelaven) 20 mm dik: …………….. M2

Vlakheid ondergrond: met gaten / zeer ongelijk / zeer ruw / ruw / vlak / glad

Afwerking bij kalkpleister: behangklaar / sausklaar / incl. klimaat- of kalk-muurverf

Kleurafwerking bij leem: ………………………………….. (zie Edelpleister kleurenkaart)

Let op GREENHEAT IR: Voor de berekening van de wandverwarmings-capaciteiten van de Naturetherm GREENHEAT HL/HK

systemen dient u volledige sets tekeningen mee te sturen met gevraagde capaciteit.

Contact en/of advies: O  ik wil graag documentatie met / zonder monster

O  ik wil graag telefonisch contact

O  ik wil graag technisch advies ter plaatse

Opmerkingen of vragen: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Datum & handtekening: ……………………………………………………

Retourneer dit formulier per

…………………………………………………… e-mail: info@technostuc.nl

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

Naturewall Diffutherm BGI-SP
3-1 Houtvezelisolatie met siliconenpleister www.technostuc.nl

Algemeen buiten gevel isolatie met stucwerk afwerking (BGI)

Systeem: NATUREWALL DIFFUTHERM (natuurlijk buitengevelisolatie systeem)

Ondergrond: HSB-ELEMENTEN, VOLLEDIG HOUT, METSELWERK, BETON, KZ-STEEN, ETC.

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 10 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Houtvezelisolatieplaten veer/groef, bevestiging met schotelpluggen/schotelschroeven

(Let op: geen lijm-mortel nodig!) Minerale mortel, profielen, glasvezelweefsel,

siliconen voorstrijk en siliconen spachtelpleister

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezelisolatieplaten* Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (043) NW300 m2 18,64€             1,03 19,20€             

lichtgewicht minerale mortel laag Naturewall K+A light (6 mm) HR3 kg 1,11€                5,1 5,67€                

wapeningsweefsel fijn Naturewall glasvezelweefsel GVWF 4x4mm KB3 m2 1,92€                1,12 2,15€                

spachtelpleister siliconen Naturewall SHP siliconen spachtel 1,5mm** HR10 kg 3,33€                2,5 8,34€                

bevestiging metselwerk of hout Naturewall schotelpluggen/schotelschroeven C931 st 0,48€                9 4,34€                

39,69€              

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband VOEG bitumenvrij zwelband H1 m1 1,38€                1 1,38€                

sokkelprofielen aluminium SOK060 sokkelprofiel B01 m1 4,96€                0,3 1,49€                

sokkelaanklikprofielen SKP06 aanklikprofiel B19 m1 3,64€                0,3 1,09€                

kozijnaansluitprofiel flexibel LATE kozijnprofiel met weefselstrook D81 m1 6,06€                0,35 2,12€                

hoekprofielen met weefsel HOWEP pvc met weefselstroken D5 m1 2,43€                0,45 1,09€                

stucstops STOP06 pvc met weefselstrook 6mm D84 m1 2,53€                0,1 0,25€                

systeemband dampdicht FIX60 damp- en luchtdichtingstape NT101 m1 1,18€                0,3 0,35€                

7,78€                 

47,47€              

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 45,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage isolatieplaten per m2 0,75€                15 11,25€             

montage sokkelprofielen per m2 0,75€                4 3,00€                

isolatie neggekanten per m2 0,75€                5 3,75€                

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,75€                5 3,75€                

mortel/weefsel neggekanten per m2 0,75€                4 3,00€                

mortel/weefsel-laag per m2 0,75€                15 11,25€             

spachtelpleister per m2 0,75€                13 9,75€                

61 45,75€              

93,22€              

Rd-waarde af/bijtellen/m2

0,95 €         -/- 5,50

1,40 -€                      

1,86 6,85€                    

2,33 13,50€                 

2,80 19,95€                 

3,26 27,20€                 

3,72 35,15€                 

BIJTELLING: € ………….

**) Spachtelpleister inclusief lichte kleur HW 100-70 (donkere kleuren op aanvraag; e.e.a. afhankelijk van de HW-waarde)

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

TOTAAL: 

Naturewall HSB Wall180 - 80mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 100mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (compleet systeem)

Naturewall HSB Wall180 - 120mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 140mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 160mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

totaal componenten A per 1 m2: 

Naturewall HSB Wall180 - 40mm VG + pluggen + sokkels (minder prijs tov. 60mm)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

Naturewall Diffutherm BGI-FP
3-2 Houtvezelisolatie met fijn-/gladpleister www.technostuc.nl

Algemeen buiten gevel isolatie met stucwerk afwerking (BGI)

Systeem: NATUREWALL DIFFUTHERM (natuurlijk buitengevelisolatie systeem)

Ondergrond: HSB-ELEMENTEN, VOLLEDIG HOUT, METSELWERK, BETON, KZ-STEEN, ETC.

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 10 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Houtvezelisolatieplaten veer/groef, bevestiging met schotelpluggen/schotelschroeven

(Let op: geen lijm-mortel nodig!) Minerale mortel, profielen, glasvezelweefsel,

minerale fijn-, glad en modelleerpleister

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezelisolatieplaten* Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (043) NW300 m2 18,64€             1,03 19,20€            

lichtgewicht minerale mortel laag Naturewall K+A light (6 mm) HR3 kg 1,11€               5,1 5,67€               

wapeningsweefsel fijn Naturewall glasvezelweefsel GVWF 4x4mm KB3 m2 1,92€               1,12 2,15€               

minerale fijnpleister Naturewall EDWP (natuur wit) HR15 kg 1,77€               4 7,08€               

minerale muurverf (2 laags) Naturewall Kieselit Fusion silicaatverf AL110 li 15,11€             0,35 5,29€               

bevestiging metselwerk of hout Naturewall schotelpluggen/schotelschroeven C931 st 0,48€               9 4,34€               

43,72€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband VOEG bitumenvrij zwelband H1 m1 1,38€               1 1,38€               

sokkelprofielen aluminium SOK060 sokkelprofiel B01 m1 4,96€               0,3 1,49€               

sokkelaanklikprofielen SKP06 aanklikprofiel B19 m1 3,64€               0,3 1,09€               

kozijnaansluitprofiel flexibel LATE kozijnprofiel met weefselstrook D81 m1 6,06€               0,35 2,12€               

hoekprofielen met weefsel HOWEP pvc met weefselstroken D5 m1 2,43€               0,45 1,09€               

stucstops STOP06 pvc met weefselstrook 6mm D84 m1 2,53€               0,1 0,25€               

systeemband dampdicht FIX60 damp- en luchtdichtingstape NT101 m1 1,18€               0,3 0,35€               

7,78€                

51,50€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 45,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage isolatieplaten per m2 0,75€               15 11,25€            

montage sokkelprofielen per m2 0,75€               4 3,00€               

isolatie neggekanten per m2 0,75€               5 3,75€               

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,75€               5 3,75€               

mortel/weefsel neggekanten per m2 0,75€               4 3,00€               

mortel/weefsel-laag per m2 0,75€               15 11,25€            

minerale fijn-/gladpleister per m2 0,75€               13 9,75€               

silicaat muurverf per m2 0,75€               12 9,00€               

73 54,75€             

106,25€           

Rd-waarde af/bijtellen/m2

0,95 €         -/- 5,50

1,40 -€                     

1,86 6,85€                   

2,33 13,50€                 

2,80 19,95€                 

3,26 27,20€                 

3,72 35,15€                 

BIJTELLING: € ………….

**) Spachtelpleister inclusief lichte kleur HW 100-70 (donkere kleuren op aanvraag; e.e.a. afhankelijk van de HW-waarde)

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (compleet systeem)

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturewall HSB Wall180 - 40mm VG + pluggen + sokkels (minder prijs tov. 60mm)

TOTAAL: 

Naturewall HSB Wall180 - 80mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 100mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 140mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 120mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 160mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

Naturewall Diffutherm BGI-KALK
3-3 Houtvezelisolatie met bio-kalkpleister www.technostuc.nl

Algemeen buiten gevel isolatie met stucwerk afwerking (BGI)

Systeem: NATUREWALL DIFFUTHERM (natuurlijk buitengevelisolatie systeem)

Ondergrond: HSB-ELEMENTEN, VOLLEDIG HOUT, METSELWERK, BETON, KZ-STEEN, ETC.

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 10 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Houtvezelisolatieplaten veer/groef, bevestiging met schotelpluggen/schotelschroeven

(Let op: geen lijm-mortel nodig!) Kalk mortel, profielen, glasvezelweefsel,

kalkpleister finish

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezelisolatieplaten* Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (043) NW300 m2 18,64€             1,03 19,20€            

bio-kalk hechtlaag Naturewall bio-kalk HBE (6 mm) rillen** HM305 kg 1,58€               6 9,46€               

bio-kalk mortellaag Naturewall bio-kalk HBE (4 mm) HM305 kg 1,58€               4,5 7,09€               

wapeningsweefsel grof Naturewall glasvezelweefsel GVWG 7x7mm KB1 m2 1,93€               1,12 2,16€               

bio-kalk edelpleister Naturewall bio-edelkalk in lichte kleur HM501 kg 3,41€               3 10,23€            

bevestiging metselwerk of hout Naturewall schotelpluggen/schotelschroeven C931 st 0,48€               9 4,34€               

**) kalkhechtlaag dient minimaal 14 dagen te drogen 52,48€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband VOEG bitumenvrij zwelband H1 m1 1,38€               1 1,38€               

sokkelprofielen aluminium SOK060 sokkelprofiel B01 m1 4,96€               0,3 1,49€               

sokkelaanklikprofielen SKP06 aanklikprofiel B19 m1 3,64€               0,3 1,09€               

kozijnaansluitprofiel flexibel LATE kozijnprofiel met weefselstrook D81 m1 6,06€               0,35 2,12€               

hoekprofielen met weefsel HOWEP pvc met weefselstroken D5 m1 2,43€               0,45 1,09€               

stucstops STOP06 pvc met weefselstrook 6mm D84 m1 2,53€               0,1 0,25€               

systeemband dampdicht FIX60 damp- en luchtdichtingstape NT101 m1 1,18€               0,3 0,35€               

7,78€                

60,26€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 45,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage isolatieplaten per m2 0,75€               15 11,25€            

montage sokkelprofielen per m2 0,75€               4 3,00€               

isolatie neggekanten per m2 0,75€               5 3,75€               

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,75€               5 3,75€               

hechtkalk laag per m2 0,75€               9 6,75€               

mortel/weefsel neggekanten per m2 0,75€               3 2,25€               

mortel/weefsel-laag per m2 0,75€               15 11,25€            

kalk fijnpleister geschuurd per m2 0,75€               13 9,75€               

69 51,75€             

112,01€           

Rd-waarde af/bijtellen/m2

0,95 €         -/- 5,50

1,40 -€                     

1,86 6,85€                   

2,33 13,50€                 

2,80 19,95€                 

3,26 27,20€                 

3,72 35,15€                 

BIJTELLING: € ………….

**) Spachtelpleister inclusief lichte kleur HW 100-70 (donkere kleuren op aanvraag; e.e.a. afhankelijk van de HW-waarde)

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

TOTAAL: 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

Naturewall HSB Wall180 - 40mm VG + pluggen + sokkels (minder prijs tov. 60mm)

Naturewall HSB Wall180 - 60mm VG (compleet systeem)

Naturewall HSB Wall180 - 80mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 100mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 120mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall HSB Wall180 - 140mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturewall HSB Wall180 - 160mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):
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www.technostuc.nl

http://www.technostuc.nl/


Technostuc Prijsindicatie per m2

Naturewall MW BGI-SP
3-4 Houtvezelisolatie met siliconenpleister www.technostuc.nl

Algemeen buiten gevel isolatie met stucwerk afwerking (BGI)

Systeem: NATUREWALL MW (natuurlijk buitengevelisolatie systeem)

Ondergrond: METSELWERK, BETON, KZ-STEEN, ETC.

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 10 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Houtvezelisolatieplaten veer/groef, bevestiging met schotelpluggen/schotelschroeven

Minerale lijm-mortel, minerale mortel, profielen, glasvezelweefsel,

siliconen voorstrijk en siliconen spachtelpleister

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezelisolatieplaten* Naturewall MW Wall140 - 60mm VG (040) NW300 m2 16,04€             1,03 16,52€             

minerale lijm-mortel Naturewall K+A light (6 mm) kamlaag HR3 kg 1,11€                6 6,67€               

lichtgewicht minerale mortel laag Naturewall K+A light (6 mm) HR3 kg 1,11€                5,1 5,67€               

wapeningsweefsel fijn Naturewall glasvezelweefsel GVWF 4x4mm KB3 m2 1,92€                1,12 2,15€               

spachtelpleister siliconen Naturewall SHP siliconen spachtel 1,5mm** HR10 kg 3,33€                2,5 8,34€               

bevestiging metselwerk Naturewall schotelpluggen C931 st 0,48€                6 2,89€               

42,24€              

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband VOEG bitumenvrij zwelband H1 m1 1,38€                1 1,38€               

sokkelprofielen aluminium SOK060 sokkelprofiel B01 m1 4,96€                0,3 1,49€               

sokkelaanklikprofielen SKP06 aanklikprofiel B19 m1 3,64€                0,3 1,09€               

kozijnaansluitprofiel flexibel LATE kozijnprofiel met weefselstrook D81 m1 6,06€                0,35 2,12€               

hoekprofielen met weefsel HOWEP pvc met weefselstroken D5 m1 2,43€                0,45 1,09€               

stucstops STOP06 pvc met weefselstrook 6mm D84 m1 2,53€                0,1 0,25€               

systeemband dampdicht FIX60 damp- en luchtdichtingstape NT101 m1 1,18€                0,3 0,35€               

7,78€                 

50,02€              

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 45,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage isolatieplaten per m2 0,75€                15 11,25€             

montage sokkelprofielen per m2 0,75€                4 3,00€               

isolatie neggekanten per m2 0,75€                5 3,75€               

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,75€                5 3,75€               

mortel/weefsel neggekanten per m2 0,75€                4 3,00€               

mortel/weefsel-laag per m2 0,75€                15 11,25€             

spachtelpleister per m2 0,75€                13 9,75€               

61 45,75€              

95,77€              

Rd-waarde af/bijtellen/m2

1,50 -€                      

2,00 4,95€                    

2,50 11,50€                 

3,00 17,35€                 

3,50 24,20€                 

4,00 31,15€                 

Naturewall MW Wall140 - op aanvraag tot 240mm dikte mogelijk tot 6,00

BIJTELLING: € ………….

**) Spachtelpleister inclusief lichte kleur HW 100-70 (donkere kleuren op aanvraag; e.e.a. afhankelijk van de HW-waarde)

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturewall MW Wall140 - 80mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 120mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 140mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 160mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 60mm VG (compleet systeem)

Naturewall MW Wall140 - 100mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

TOTAAL: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):
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Technostuc Prijsindicatie per m2

Naturewall MW BGI-FP
3-5 Houtvezelisolatie met fijn-/gladpleister www.technostuc.nl

Algemeen buiten gevel isolatie met stucwerk afwerking (BGI)

Systeem: NATUREWALL DIFFUTHERM (natuurlijk buitengevelisolatie systeem)

Ondergrond: METSELWERK, BETON, KZ-STEEN, ETC.

Soort: Complete systeem-opbouw: materialen en arbeid; gemiddelden per m2

Garantie: Systeemgarantie 10 jaar

Prijslijst: 2018

Omschrijving: Houtvezelisolatieplaten veer/groef, bevestiging met schotelpluggen/schotelschroeven

(Let op: geen lijm-mortel nodig!) Minerale mortel, profielen, glasvezelweefsel,

minerale fijn-, glad en modelleerpleister

Belangrijk: Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeveelheden 

zijn op basis van projectgemiddelden en kunnen per situatie afwijken.

Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

MATERIAAL tbv. compleet systeem versie 03-2018

A. componenten/m2: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

houtvezelisolatieplaten* Naturewall MW Wall140 - 60mm VG (040) NW300 m2 16,04€              1,03 16,52€              

minerale lijm-mortel Naturewall K+A light (6 mm) kamlaag HR3 kg 1,11€                 6 6,67€                

lichtgewicht minerale mortel laag Naturewall K+A light (6 mm) HR3 kg 1,11€                 5,1 5,67€                

wapeningsweefsel fijn Naturewall glasvezelweefsel GVWF 4x4mm KB3 m2 1,92€                 1,12 2,15€                

minerale fijnpleister Naturewall EDWP (natuur wit) HR15 kg 1,77€                 4 7,08€                

minerale muurverf (2 laags) Naturewall Kieselit Fusion silicaatverf AL110 li 15,11€              0,35 5,29€                

bevestiging metselwerk of hout Naturewall schotelpluggen/schotelschroeven C931 st 0,48€                 9 4,34€                

47,71€             

B. componenten/m1: omschrijving: art.nr. eenh. prijs/eenh verbruik/m2 kosten/m2

afdichtband VOEG bitumenvrij zwelband H1 m1 1,38€                 1 1,38€                

sokkelprofielen aluminium SOK060 sokkelprofiel B01 m1 4,96€                 0,3 1,49€                

sokkelaanklikprofielen SKP06 aanklikprofiel B19 m1 3,64€                 0,3 1,09€                

kozijnaansluitprofiel flexibel LATE kozijnprofiel met weefselstrook D81 m1 6,06€                 0,35 2,12€                

hoekprofielen met weefsel HOWEP pvc met weefselstroken D5 m1 2,43€                 0,45 1,09€                

stucstops STOP06 pvc met weefselstrook 6mm D84 m1 2,53€                 0,1 0,25€                

systeemband dampdicht FIX60 damp- en luchtdichtingstape NT101 m1 1,18€                 0,3 0,35€                

7,78€                

55,49€             

ARBEID (indicatief) uitgangspunt: € 45,00 per uur

onderdelen: eenheid (omgerekend) arbeid/min tijd (min.) kosten/m2

montage isolatieplaten per m2 0,75€                 15 11,25€              

montage sokkelprofielen per m2 0,75€                 4 3,00€                

isolatie neggekanten per m2 0,75€                 5 3,75€                

hoekbeschermers, e.d. per m2 0,75€                 5 3,75€                

mortel/weefsel neggekanten per m2 0,75€                 4 3,00€                

mortel/weefsel-laag per m2 0,75€                 15 11,25€              

minerale fijn-/gladpleister per m2 0,75€                 13 9,75€                

silicaat muurverf per m2 0,75€                 12 9,00€                

73 54,75€             

110,24€           

Rd-waarde af/bijtellen/m2

1,50 -€                       

2,00 4,95€                     

2,50 11,50€                  

3,00 17,35€                  

3,50 24,20€                  

4,00 31,15€                  

Naturewall MW Wall140 - op aanvraag tot 240mm dikte mogelijk tot 6,00

BIJTELLING: € ………….

**) Spachtelpleister inclusief lichte kleur HW 100-70 (donkere kleuren op aanvraag; e.e.a. afhankelijk van de HW-waarde)

Prijzen excl. btw en transport; afname materialen per volle verpakkingseenheden

Materiaalcomponenten A en B zijn inschattingen op basis van projectengemiddelden

Abeidstijden en -kosten zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen per project afwijken (derden)

Systeemcomponenten zijn op elkaar afgestemd; bij afwijking hiervan vervalt de systeemgarantie

totaal componenten A per 1 m2: 

totaal componenten B naar 1 m2: 

TOTAAL MATERIALEN per m2 (Kosten A + B): 

TOTAAL ARBEID per 1 m2:

ingeschatte TOTAALPRIJS per M2 (compleet systeem): 

TOTAAL: 

Naturewall MW Wall140 - 60mm VG (compleet systeem)

*) Meerprijs dikkere isolatie:

Naturewall MW Wall140 - 80mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 100mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 140mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 160mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Naturewall MW Wall140 - 120mm VG + pluggen + sokkels (meerprijs tov. 60mm; excl arbeid)

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo
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Technostuc Bestelhulp

Naturewall buitenisolatie-systemen

Naturewall isolerende natuurlijke buitengevelafwerking bestel-/calculatiehulp

Deze bestel- en calculatiehulp is bedoeld voor het eenvoudig bestellen en/of berekenen van  

de Naturewall buitenisolatiesystemen. Wij kunnen u desgewenst een vrijblijvende offerte

maken of u kunt dit blad gebruiken voor het bestellen van materialen.

Wij nemen alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling.

Ik ben: O  architect / voorschrijver versie 03-2018

(Doorhalen wat niet O  aannemers- of bouwbedrijf / klussenbedrijf / stuc- of afbouwbedrijf  

van toepassing is) O  particulier / anders, nl. ………………………………………..

Bedrijf: …………………………………………….. Telefoonnummer: ……………………………………………..

Naam: …………………………………………….. Mobielnummer: ……………………………………………..

Adres: …………………………………………….. Faxnummer: ……………………………………………..

Postcode: …………………………………………….. E-mail: ……………………………………………..

Plaats: …………………………………………….. Land: ……………………………………………..

Projectgegevens: omschrijving soort project: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

adres en plaats: …………………………………………………………………………………….

Systeem keuze: O  NATUREWALL MW - houtvezelisolatie met afwerking op metselwerkgevels

O  NATUREWALL HSB - houtvezelisolatie met afwerking op HSB of houten ondergrond

Isolatiedikte: Op metselwerk 60 t/m 240 mm: Gevraagde isolatiewaarde systeem Rd:

uw keuze:………………. mm (alleen van Naturewall systeem) ………………… W/m2K

Op HSB gevels 60 t/m 160mm:

uw keuze:………………. mm RC-waarde TOTALE gevelopbouw: ………………… W/m2K

Ondergrond: O  metselwerk O  HSB en/of houten wanden

(kunnen massieve gevels O  metselwerk met raaplaag * O  vakwerk met metselwerk ertussen

en ook spouwmuren zijn) O  betonmuren O  mergelsteen / holle stenen

O  anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………..

*) 

Oude stuc/raaplagen mogen blijven bestaan mits ze voldoende hechting hebben, losse delen altijd verwijderen.

Naturewall isolatieplaten kunnen worden aangebracht op (houten) staanders (HSB of MSB), houten platen, massief hout, dunne staalplaten, etc.

Dichte muurverf- of sierpleisterlagen bij voorkeur verwijderen van de oude stuc/raaplagen. 

Hoeveelheden: Gevel oppervlakte (netto te isoleren zonder ramen en deuren):  …………….. M2

Uitwendige hoeken (ook bij kozijnen): …………….. M1

Aansluitingen tegen kozijnen, dak en zijmuren (voegenband): …………….. M1

Sokkelprofielen (bijv. bij maaiveld, boven daken, bij balkons, etc): …………….. M1

Kozijnaansluitprofielen LATE (3-zijdig rond kozijn) …………….. M1

Isolatie van de kozijnaansluitingen (negges) 20 mm dik: …………….. M2

Vlakheid ondergrond: met gaten / zeer ongelijk / zeer ruw / ruw / vlak / glad

Afwerking: O siliconen spachtelpleister SP, korrel 1,5mm

O (glad-)/schuurpleister FP, met silicaatverf afwerking

O ecologische kalkafwerking fijn geschuurd

Kleurkeuze afwerking: (volgens veel gebruikte kleurwaaiers, in overleg) …………………………………………..

Garanties: systeemgarantie 10 jaren

Contact en/of advies: O  ik wil graag documentatie met / zonder monster

O  ik wil graag telefonisch contact

O  ik wil graag technisch advies ter plaatse

Opmerkingen of vragen: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Datum & handtekening: ……………………………………………………

Retourneer dit formulier 

…………………………………………………… per e-mail: info@technostuc.nl

Technostuc systemen 
T: +31 - 053 - 433 03 60 

E: info@technostuc.nl 

(alleen op afspraak):

Bedrijvenpark Twente 322E

NL-7602 KL Almelo

www.technostuc.nl
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