
Westeneng Ovenbouw  B.V.
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Diameter Nuttige Maximum Aansluit Aansluit Aansluit Verkoop Verkoop

inhoud temperatuur vermogen stroom spanning prijs EURO prijs EURO

mm dm³ ºC kW A V excl. BTW incl. BTW

Ø 250 12 1260 1,7 10 230 545,00 659,45
Ø 250 12 1320 2,0 10 230 613,00 741,73
Ø 280 20 1260 2,2 10 230 570,00 689,70
Ø 280 95,00 114,95
Ø 280 20 1320 3,3 16 230 635,00 768,35
Ø 280 110,00 133,10
Ø 370 50 1260 3,3 16 230 840,00 1.016,40
Ø 370 105,00 127,05
Ø 370 50 1320 4,4 3x10 400 960,00 1.161,60
Ø 370 120,00 145,20
Ø 410 45 1260 3,3 16 230 840,00 1.016,40
Ø 410 105,00 127,05
Ø 410 60 1230 3,3 16 230 912,00 1.103,52
Ø 410 105,00 127,05
Ø 450 70 1200 3,3 16 230 985,00 1.191,85
Ø 450 120,00 145,20
Ø 450 70 1260 5,5 3x10 400 1.110,00 1.343,10
Ø 450 120,00 145,20
Ø 450 70 1320 6,6 3x10 400 1.266,00 1.531,86
Ø 450 137,00 165,77
Ø 530 100 1260 6,6 3x10 400 1.265,00 1.530,65
Ø 530 145,00 175,45
Ø 530 100 1320 6,6 3x10 400 1.440,00 1.742,40
Ø 530 167,00 202,07
Ø 530 125 1260 8,8 3x16 400 1.750,00 2.117,50
Ø 530 145,00 175,45
Ø 530 125 1320 8,8 3x16 400 1.995,00 2.413,95
Ø 530 167,00 202,07
Ø 530 150 1260 9,9 3x16 400 1.999,00 2.418,79
Ø 530 145,00 175,45
Ø 530 150 1320 9,9 3x16 400 2.160,00 2.613,60
Ø 530 167,00 202,07
Ø 620 205 1260 9,9 3x16 400 2.090,00 2.528,90
Ø 620 205 1320 15,0 3x25 400 2.280,00 2.758,80
Ø 650 190 1260 9,9 3x16 400 2.090,00 2.528,90
Ø 650 190 1320 15,0 3x25 400 2.280,00 2.758,80

830x660 200 1260 9,9 3x16 400 2.250,00 2.722,50

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Wielen onder onderstel, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem 50,00 60,50
Programma regelaar SE 300, inclusief wandbeugel, 9 pogramma's met 3 segmenten 225,00 272,25
Programma regelaar TC 88e, inclusief wandbeugel, 20 programma's met 15 segmenten 325,00 393,25
Programma regelaar TC 507, inclusief wandbeugel, 16 programma's met 19 segementen 525,00 635,25

Prijzen netto, exclusief 21% BTW / inclusief 21% BTW, w ijzigingen voorbehouden
Facturering 100% bij af levering
Betaling direct na ontvangst van factuur
Levering EXW (af fabriek) volgens INCOTHERMS 2000, verpakking, vrachtkosten zijn voor rekening afnemer
Levertijd ± 2 - 4 w eken, onvoorziene omstandigheden voorbehouden
Garantie 1 jaar

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals

deze luiden volgens de op de volgende bladzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.
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PRIJSLIJST 2015

ELEKTRISCHE KERAMIEK OVEN, BOVENLADER

Meerprijzen

standaard uitgevoerd met dekselscharnier en veiligheidsrelais

Hoogte

mm

230
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Uitwendige Nuttige Aansluit Aansluit Aansluit Verkoop Verkoop

afmetingen inhoud vermogen stroom spanning prijs EURO prijs EURO

(BxDxH) in mm dm³ kW A V excl. BTW incl. BTW

± 800x900x900 49 3,6 16 230 1.495,00 1.808,95

± 850x950x900 64 5,0 3x16 400 1.755,00 2.123,55

± 850x950x1000 80 6,0 3x16 400 2.007,00 2.428,47

± 800x800x1700 49 3,6 16 230 1.795,00 2.171,95

± 850x850x1700 64 5,0 3x16 400 2.107,00 2.549,47

± 850x850x1700 80 6,0 3x16 400 2.409,00 2.914,89

± 950x950x1700 120 9,0 3x16 400 3.073,00 3.718,33

± 1000x1000x1700 175 11,0 3x16 400 3.853,00 4.662,13

± 1100x1100x1700 220 12,0 3x20 400 4.420,00 5.348,20

± 1150x1150x1700 270 13,0 3x20 400 4.998,00 6.047,58

± 1250x1250x1800 500 27,0 3x50 400 7.234,00 8.753,14

± 1350x1350x1800 750 38,0 3x63 400 9.226,00 11.163,46

± 1450x1450x1800 1000 48,0 3x80 400 10.964,00 13.266,44

Afsluitbaar kijkgat 25,00 30,25

Programma regelaar SE 300, inclusief wandbeugel, 9 programma's met 3 segmenten 225,00 272,25

Programma regelaar TC 88e, incl. wandbeugel, 20 programma's met 15 segmenten 345,00 417,45

Programma regelaar TC 507, inclusief wandbeugel, 16 programma's met 19 segmenten 525,00 635,25

Programma regelaar TC 507 (2-zone, voor ovens > 300 dm³), inclusief wandbeugel 875,00 1.058,75

Programma regelaar TC 507 (3-zone, voor ovens > 800 dm³), inclusief wandbeugel 1.175,00 1.421,75

Prijzen netto, exclusief 21% BTW / inclusief 21% BTW, w ijzigingen voorbehouden

Facturering 50% bij opdracht, 50% bij af levering

Betaling direct na ontvangst van factuur

Levering EXW (af fabriek) volgens INCOTHERMS 2000, verpakking, vrachtkosten zijn voor rekening afnemer

Levertijd ± 7 - 8 w eken na ontvangst van uw  opdracht en aanbetaling, onvoorziene omstandigheden voorbehouden

Garantie 1 jaar

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals

deze luiden volgens de op de volgende bladzijde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

Meerprijzen

Leveringsvoorwaarden

standaard uitgevoerd, in roestvaststaal, met veiligheidsrelais

600x600x750

750x750x900

850x850x1050

900x900x1250

Inwendige

afmetingen

(BxDxH) in mm

350x350x400

400x400x400

PRIJSLIJST 2015

ELEKTRISCHE KERAMIEK OVENS, VOORLADER, 1300 °C

DEKSEL OVENS

DEUR OVENS

Andere of grotere afmetingen op aanvraag leverbaar.

450x450x600

500x500x700

550x550x725

400x400x500

350x350x400

400x400x400

400x400x500




 






 


 



 
      


 
      


      



 

 
   
        


         
   
     


       
 




       


        
   


 
       
 
     
    
       
      
     
      


        

      

       




  




 

        


 
         
     
     



     



        

     


        
      
       
  

        


           
  
       
       

 
      


       

 

       
      


       


         
      


 



       

   


 



   

       
 


           


   


         



        

      



 

 


   
          

 
 
 


         

         
     


 
     
      
 
      

      


   
     


 


 
         
     


 




       

      

        



 
        
     


      


 


 


 


  


 


 


 

       








 
 
 



     




      

      

       

 
 
 
 


       
       






      
  
        
     
      
        

   



        



     




        


 
         
        


      

       


        






     




       



      

     



  

       



        
 

 

 



      
   
      
      


 
 

          
    


 









 
  






 



    





        

      
       
     


      




 
 
 






      




 
 
 
       


       


 



  


 
 


      
      


        



     



       


        

     
        




        





  


        



       
         
      



         




      

 
 
 
 



 
 







        

  
       


     



 
         


 


      


       




     


        




      
      









       
     




   
   
   
   
   

       




       
     



     

     


  
 


      

 


 



      







       

 



       
      





 
         
 
 






       
      


      






 
 
 


