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Niet ons gehele assortiment kanaalwerk/spiromateriaal is te vinden in deze catalogus. Staat 
uw product er niet tussen, neem dan contact met ons op. Naast alle ronde kanalen zijn er 
ook rechthoekige kanalen beschikbaar. Alle prijzen zijn exclusief btw en de afmetingen zijn in 
mm. 

 
© Medtrading – Prijswijzigingen en/of drukfouten  te allen tijde voorbehouden. 

We hebben een ruim aanbod aansluitmateriaal zoals flexibele slangen, t-
stukken, deflectorkappen, dakdoorvoer, regenkraag, buizen, bochten, 
hulpstukken etc. op voorraad. Stuk voor stuk vervaardigd uit de meest 
resistente materialen en volgens de geldende normeringen en wettelijke 
bepalingen.Hebben we een product niet op voorraad dan garanderen wij 
u alsnog een korte levertijd. 

Bestel dus eenvoudig en snel uw producten bij Medtrading 
luchtbehandeling. 
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Ø Meters Aluminium 

Ø 100 € 14,90 

Ø 110 € 16,10 

Ø 120 € 16,10 

Ø 130 € 17,25 

Ø 150 € 17,25 

Ø 180 € 17,25 

Ø 200 € 19,70 

Ø 250 € 23,75 

Ø 300 € 25,80 

Ø 350 € 28,20 

Ø 400 € 34,50 

Ø 450 € 40,05 

Ø 500 € 51,00 

Ø 600 € 58,50 

Ø 700 € 75,00 
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Bochten Aluminium 

 45° 90° 

Ø 100 € 7,18 € 8,66 

Ø 110 € 7,35 € 9,71 

Ø 120 € 7,88 € 9,71 

Ø 130 € 8,58 € 11,55 

Ø 150 € 10,15 € 12,08 

Ø 180 € 11,20 € 13,13 

Ø 200 € 14,88 € 16,63 

Ø 250 € 21,30 € 24,15 

Ø 300 € 25,80 € 27,60 

Ø 350 € 30,75 € 33,98 

Ø 400 € 36,15 € 43,35 

Ø 450 € 44,10 € 46,50 

Ø 500 € 52,05 € 60,75 

Ø 600 € 62,85 € 69,75 
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Ø Aansluitringen Aluminium 

Ø 120 € 3,15 

Ø 130 € 3,15 

Ø 150 € 3,98 

Ø 180 € 4,28 

Ø 200 € 4,73 

Ø 250 € 5,70 

Ø 300 € 6,30 

Ø 350 € 7,13 

Ø 400 € 7,88 

Ø 450 € 9,45 

Ø 500 € 11,03 

Ø 550 € 12,90 

Ø 600 € 14,18 

Ø 750 € 17,33 
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Regelkleppen Aluminium 

Ø 100 € 15,45 

Ø 150 € 21,30 

Ø 200 € 29,40 

Ø 250 € 32,25 

Ø 300 € 38,85 

Ø 350 € 42,00 

Ø 400 € 48,00 

Ø 450 € 59,25 

Ø 500 € 62,85 
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Deflectorkap Aluminium 

Ø 150 € 77,20 

Ø 200 € 97,20 

Ø 250 € 117,60 

Ø 300 € 138,00 

Ø 350 € 166,30 

Ø 400 € 191,80 

Ø 450 € 222,80 

Ø 500 € 261,70 

Ø 550 € 282,45 

Ø 600 € 303,30 

Ø 630 € 311,10 
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Stormkraag Aluminium 

Ø 150 € 13,80 

Ø 200 € 15,75 

Ø 250 € 16,50 

Ø 300 € 18,90 

Ø 350 € 22,05 

Ø 400 € 24,00 

Ø 450 € 33,30 

Ø 500 € 37,05 

Ø 550 € 48,75 

Ø 600 € 70,70 

Ø 700 € 88,20 
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Verloopstukken Aluminium (mm) 

200 x 150 € 12,00 

250 x 200 € 15,75 

300 x 200 € 15,75 

350 x 200 € 17,70 

300 x 250 € 19,65 

350 x 250 € 21,60 

350 x 300 € 23,70 

450 x 350 € 27,45 

400 x 250 € 23,70 

450 x 200 € 31,20 

450 x 250 € 31,20 

500 x 400 € 39,30 
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Rozetten Aluminium 

Ø 150 € 3,15 

Ø 200 € 3,75 

Ø 250 € 8,70 

Ø 300 € 11,85 

Ø 350 € 13,50 

Ø 400 € 15,60 

Ø 450 € 17,10 

Ø 500 € 19,80 
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Chinese Hoeden Aluminium 

Ø 100 € 12,00 

Ø 150 € 13,80 

Ø 200 € 17,85 

Ø 250 € 19,50 

Ø 300 € 23,85 

Ø 350 € 25,80 

Ø 400 € 29,70 

Ø 450 € 33,75 

Ø 500 € 37,65 

Ø 550 € 47,40 
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Losse T-stukken Aluminium 

Ø 100 € 5,55 

Ø 130 € 7,13 

Ø 150 € 8,70 

Ø 180 € 9,90 

Ø 200 € 13,05 

Ø 250 € 15,15 

Ø 300 € 15,98 

Ø 350 € 16,80 

Ø 400 € 21,30 

Ø 450 € 25,05 
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Losse T-stukken Schuin Aluminium 

Ø 150 € 11,70 

Ø 180 € 12,68 

Ø 200 € 18,30 

Ø 250 € 20,70 

Ø 300 € 23,85 

Ø 350 € 29,40 

Ø 400 € 31,65 

Ø 450 € 39,75 
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T-stukken Compleet 90° 

Ø 100 € 21,00 

Ø 130 € 22,00 

Ø 150 € 25,20 

Ø 180 € 26,20 

Ø 200 € 33,50 

Ø 250 € 41,70 

Ø 300 € 45,00 

Ø 350 € 48,20 

Ø 400 € 66,00 

Ø 450 € 84,00 

Ø 500 € 145,00 
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Rechte Dakdoorvoeren 

Ø 200 € 20,48 

Ø 250 € 25,95 

Ø 300 € 28,65 

Ø 350 € 29,70 

Ø 400 € 37,43 

Ø 450 € 47,70 

Ø 500 € 49,65 

Ø 600 € 66,75 
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Einddoppen 

Ø 150 € 5,03 

Ø 180 € 5,25 

Ø 200 € 5,55 

Ø 250 € 6,08 

Ø 300 € 8,63 

Ø 350 € 11,03 

Ø 400 € 15,00 

Ø 450 € 16,65 

Ø 500 € 19,80 

Ø 550 € 22,05 

Ø 600 € 23,70 
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                           Verticale Uitblaaskappen 

Type 51 € 65,10 

Type 63 € 72,50 

Type 76 € 93,50 

Type 100 € 105,00 
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Vierkant Kanaal Aluminium (mm) 

150 x 150 € 18,68 

200 x 200 € 24,75 

250 x 250 € 33,08 

300 x 300 € 38,63 

350 x 350 € 45,00 

400 x 400 € 52,80 

450 x 450 € 56,70 

500 x 500 € 62,63 
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Vierkant Bochten Aluminium (mm) 

150 x 150 € 26,40 

200 x 200 € 31,58 

250 x 250 € 44,10 

300 x 300 € 50,55 

350 x 350 € 56,70 

400 x 400 € 62,63 

450 x 450 € 70,28 

500 x 500 € 77,70 
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Vierkant knikken Aluminium (mm) 

150 x 150 € 22,80 

200 x 200 € 28,65 

250 x 250 € 39,38 

300 x 300 € 47,10 

350 x 350 € 52,80 

400 x 400 € 57,53 

450 x 450 € 66,15 

500 x 500 € 72,45 
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Vierkant Stormkraag Aluminium (mm) 

150 x 150 € 31,30 

200 x 200 € 33,40 

250 x 250 € 37,50 

300 x 300 € 37,50 

350 x 350 € 39,50 

400 x 400 € 45,40 

450 x 450 € 45,40 

500 x 500 € 52,50 
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Vierkant Flenzen Aluminium (mm) 

150 x 150 € 15,00 

200 x 200 € 15,00 

250 x 250 € 15,00 

300 x 300 € 17,60 

350 x 350 € 20,20 

400 x 400 € 22,70 

450 x 450 € 22,70 

500 x 500 € 25,20 
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Vierkant Kleppen Aluminium (mm) 

300 x 300 € 33,75 

350 x 350 € 39,90 

400 x 400 € 45,98 

450 x 450 € 50,48 
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Vierkant Deflectorkap Aluminium 

150 x 150 € 90,15 

200 x 200 € 97,73 

250 x 250 € 112,80 

300 x 300 € 127,80 

350 x 350 € 150,00 

400 x 400 € 173,63 

450 x 450 € 203,40 

500 x 500 € 297,68 

600 x 600 € 327,45 

650 x 650 € 377,03 
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Vierkant Rond Verloop (mm) 

400 x 400 -> Ø200 € 49,90 

400 x 400 -> Ø250 € 49,90 

400 x 400 -> Ø300 € 49,90 

400 x 400 -> Ø350 € 49,90 

400 x 400 -> Ø400 € 59,90 

400 x 400 -> Ø450 € 59,90 
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T.B.V. Koolfilterkast 

 

Actief Koolfilter (mm) 

450 € 17,99 

600 € 24,99 


