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SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

In deze prijslijst staan de prijzen vermeld voor 
de Metal Cladding Solutions. Download de  
complete catalogus met uitgebreide informatie 
op saint-gobain-solutions.be of scan de QR-
code.

https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/catalogus_metal_cladding_solutions_benelux.pdf
https://www.saint-gobain-solutions.nl/sites/imdf.sgsolutions.nl/files/catalogus_metal_cladding_solutions_benelux.pdf
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CLADIWALL: PREFAB GEVELELEMENT

Dikte in mm excl. omega-
profielen (≥ 25 mm)

Hoogte in mm Maximale lengte 
in mm

Binnen-
doossysteem

Prijs in € Categorie 
levertijd

220 2400 6000 140/600 op aanvraag A

320 2400 6000 140/600 op aanvraag A

Andere afmetingen en Rc-waarden in overleg mogelijk.

ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK): VOOR RENOVATIE

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
incl. clips

Categorie 
levertijd

210 1200 x 505 120 90/500 2,27 30,30 pallet 24 op aanvraag A

ISOVER CLADIPAN 31

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 pallet 17 39,85 S

ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

170 1500 x 605 60 110/600 2,72 32,67 pallet 17 40,75 L

BINNENDOOSCONSTRUCTIES EPB-CONFORM

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2023. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSINGEN

λ35

λ31

λ31

λ32

1) De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

ISOVER CLADIPAN 35

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

220 1500 x 605 60 160/600 2,72 32,67 pallet 17 37,10 L

λ35

U 0,21

U 0,22

U 0,21

U 0,21 U 0,16

U 0,23
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ISOVER CLADIPAN 31 BLACK

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

U 0,21 200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 pallet 17 42,35 L

U 0,23 200 1500 x 605 40 160/600 2,72 21,78 pallet 17 42,35 L

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 pallet 24 27,70 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 pallet 24 31,50 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 pallet 24 31,50 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 pallet 24 35,85 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 pallet 24 39,20 A

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2023. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

λ31

1) De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

λ36

BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA LAGE U-WAARDEN

ISOVER CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 pallet 17 20,65 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 pallet 17 20,65 A

+
ISOVER ISOLATIEROL λ32

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

m2 per collo m2 per pallet Bestel-
eenheid

Pallets per 
volle vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

 80 605 x 4700 5,69 136,49 pallet 18 11,45 A

110 605 x 3500 4,24 101,64 pallet 18 15,70 A

140 605 x 2700 3,27  78,41 pallet 18 19,95 A

Gelden er voor uw project extra hoge eisen, kijk dan ook eens bij ons prefab CLADIWALL-systeem. 
Naast een hogere kwaliteit wordt hiermee tevens de bouwtijd aanzienlijk verkort.

λ36

λ32

GEPERFOREERDE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

U 0,14λ36 λ32+
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λ31

λ36

λ32

λ36

BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE BRANDWERENDHEID

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2023. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

200 1200 x 605 60 140/600 1,45 17,42 pallet 24 64,95 A

ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1200 x 505 40  90/500 2,42 60,60 pallet 24 25,20 A

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 pallet 24 29,00 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 pallet 24 29,00 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 pallet 24 33,35 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 pallet 24 36,85 A

ISOVER CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1500 x 505 40  90/500 3,79 60,60 pallet 17 13,20 L

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 pallet 17 20,65 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 pallet 17 20,65 A

OVERIGE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

ISOVER CLADIPAN 32

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm1)

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1500 x 505 40 90/500 3,03 36,36 pallet 17 24,40 S

150 1500 x 505 60 90/500 2,27 27,27 pallet 17 28,00 S

150 1500 x 605 60 90/600 2,72 32,67 pallet 17 28,00 A

ISOVER ISOLATIEMES

Afmeting lemmet
in mm

Besteleenheid Stuks per 
besteleenheid

Prijs in € Levertijd

 300 doos 5 op aanvraag op aanvraag

SERVICEPRODUCT

1) De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

U 0,21
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RECYCLING
Pallet retourservice 
Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Saint-Gobain. Wij 
verzoeken u hiervoor vooraf contact op te nemen met onze afdeling 
verkoop binnendienst.

Recyclingservice glaswol 
Saint-Gobain heeft het milieu hoog in haar vaandel staan. 
Glaswolresten, zoals zaagafval of andere glaswolresten, kunnen 
worden gerecycled door Saint-Gobain. Alleen schone glaswolresten 
kunnen worden ingeleverd in verband met de herbruikbaarheid in 
onze productie. Glaswolresten dienen in ISOVER recyclezakken 
(200 liter ofwel 0,2 m3 per zak) te worden aangeboden. Neem voor 
de prijs, voorwaarden en levertermijn contact op met onze afdeling 
verkoop binnendienst.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepas-
sing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, 
ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere 
bescheiden die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen.

KLACHTEN
Saint-Gobain Solutions heeft als doelstelling om u zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Mochten er toch klachten zijn, dan willen wij die zo 
snel mogelijk naar tevredenheid oplossen. Bent u niet tevreden over 
de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem 
dan direct contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om in overleg 
met u de best mogelijke oplossing te vinden.
Klachten met betrekking tot schade en te weinig of verkeerd 
geleverde producten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit 
direct op het afleverbewijs van de chauffeur heeft aangetekend.

CONTACTGEGEVENS
ISOVER isolatieproducten
Saint-Gobain Solutions
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602
B-9130 Kallo, België
Telefoon: +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69
E-mail algemeen: info@saint-gobain-solutions.be 
E-mail verkoop: sales@saint-gobain-solutions.be
Website: www.saint-gobain-solutions.be
BTW-nummer: BE 0400.865.465

Prefab systeem CLADIWALL
Saint-Gobain Solutions 
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Nederland
Postbus 96, 4130 EB Vianen, Nederland
Telefoon:+31 347 35 84 04
E-mail: info@saint-gobain-solutions.nl
Website: www.saint-gobain-solutions.nl
KvK: Handelsregister Breda 20022420
BTW-nummer: NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions is in Nederland een handelsnaam van Saint-
Gobain Construction Products Nederland BV en in België een 
handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV.

Hieronder vindt u al onze leveringsmogelijkheden overzichtelijk bij 
elkaar. Deze leveringsservice bieden wij aan onze directe klanten. 
Bestelt u de metaalbouwproducten via één van onze distributeurs? 
Bespreek dan met uw leverancier uw wensen op basis van de hier 
besproken mogelijkheden.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het CLADIWALL prefab 
gevelelement? Neem dan rechtstreeks contact op met Saint-Gobain 
Solutions in Nederland (zie contactgegevens).

Prijzen
Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Bestelhoeveelheid
Onze producten leveren wij franco vanaf 2000 euro. Voor kleinere 
leveringen geldt een toeslag. Neem hiervoor contact op met de 
verkoop binnendienst.

Wijzigen bestelling
Aan het wijzigen, annuleren of uitstellen van een bestelling kunnen 
logistieke kosten verbonden zijn. Informeer hiernaar bij onze verkoop 
binnendienst.

Orderbevestiging
U ontvangt na opname in ons ordersysteem bij elke order altijd 
een orderbevestiging en een afdruk van onze algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden.

LEVERTIJDEN

Categorie levertijd Levertijd

S Standaard 5 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld

L Levertijd Levertijd in overleg met onze verkoop binnen
dienst.

A Aanvraag Minimale afname en levertijd en in overleg met 
onze verkoop binnendienst

Tijdleveringen
Het is mogelijk een gewenste tijdlevering af te spreken. Wij verzoeken 
u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling.
• Volle vrachten: tijdlevering mogelijk tussen 06:00 en 19:00 uur.
• Halve vrachten of meer (≥ 8 pallets): vóór of na 12:00 uur 

’s middags. 
• Kleinere deelvrachten: geen specifiek tijdstip of dagdeel mogelijk. 

Levering tussen 07:00 en 17:00 uur.

Voor ULTIMATE™ producten en accessoires kunnen afwijkende tijdle-
veringen en losprocedures gelden. Onze verkoop binnendienst kan u 
hierover nader informeren.

LOSSEN OP DE BOUWPLAATS
Kooiaap service op de bouwplaats
Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te 
lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit 
niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw 
bestelling. Als bijdrage in de kosten wordt een bedrag van € 70,00 per 
leveradres in rekening gebracht. De pallets worden met de kooiaap op 
één locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de 
situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van 
het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger 
op uw bestelling te vermelden.

LEVERINGSSERVICE

https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-de-benelux
https://www.saint-gobain-solutions.nl/
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CHANGING WORLD
CHANGING SOLUTIONS
De wereld verandert in hoog tempo. Oók de bouw. Andere ideeën op het gebied van welzijn en 

duurzaamheid vormen het fundament voor de wereld van morgen. Dit brengt nieuwe uitdagingen 

met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen. Als Saint-Gobain Solutions richten wij ons specifiek 

op het bieden van innovatieve systeemoplossingen en projectadvies. Aan de basis staat dat onze 

oplossingen bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving. Wij streven ernaar uw 

bouwpartner van morgen te zijn.

 

Met onze METAL CLADDING SOLUTIONS bieden we gevel- en dakoplossingen voor metalen 

gebouwen die voldoen aan de hoogste bouwfysische eisen, zowel op het gebied van duurzaamheid, 

thermische isolatie, luchtdichtheid, akoestisch comfort als brandveiligheid. Deze zekerheden bieden de 

ontwerper de mogelijkheid om zich te richten op de uitstraling van het gebouw die de opdrachtgever 

voor ogen heeft. Ultieme ontwerpvrijheid dus!

PROJECTADVIES
Neem voor meer informatie en projectadvies over onze METAL CLADDING SOLUTIONS contact op 

met:

 

Patrick Wierinckx
Sales engineer metaalbouw

patrick.wierinckx@saint-gobain.com

+32 492 91 98 63

 

DISCLAIMER
Saint-Gobain Solutions heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze prijslijst. Toch kan niet 
worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van deze prijslijst aanvaardt door aanname/gebruik hiervan daarvoor 
het risico uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Solutions hiervoor niet aansprakelijk stellen.

saint-gobain-solutions.be

 
saint-gobain solutions
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https://www.saint-gobain-solutions.nl/saint-gobain-solutions-de-benelux

