
Leidraad prijsvraag /bestelling voor een inox keukenwerkblad 
• Afmetingen van het werkblad of de werkbladen, eventueel met een schets. 
Voor een prijsvraag is een schets met de buitencontourmaten voldoende; voor een bestelling dient 
deze volledig bemaat te zijn. Indien u ook spatwanden wenst, vergeet niet deze ook te beschrijven. 

• Vlakke plaat of plaat met aangeplooide boorden? En gewenste dikte van de plaat. 
Bij een vlakke plaat beïnvloedt de dikte van de plaat sterk de prijs. Meestal wordt hier 3, 4, 5 of 6 mm 
dikte genomen. Voor een plaat met aangeplooide boorden, kan een visueel effect van een boord 
tussen de 20 en de 50 à 60 mm bekomen worden. De dikte wordt hier meestal 1.5 of 2 mm genomen 
als bekleding over een houten ondermal. Denk na over waar je een aangeplooide boord wenst en duid 
deze op je plannetje aan met een ‘X’. In dit laatste geval geeft u ook aan of u zelf de houten ondermal 
zult toeleveren of niet; bij een vlakke plaat is een houten ondermal niet nodig. 

• Gewenste afwerking. 
Richtingloos geborsteld is op dit moment de meest gebruikte en trendy (en onze persoonlijke 
favoriet). Alternatieve afwerkingen: lijngeborsteld, geglasstraald, warmgewalst. Verdere info op onze 
site - staaltjes kunnen aangevraagd worden. 

• Spoelbakken door u toegeleverd of door Alinco te voorzien? 
Meestal wordt er voor ingelaste spoelbakken gekozen, dit is ook het meest esthetische. Graag reeds 
bij de prijsvraag de gewenste spoelbak opgeven, dan kunnen wij ook checken of deze gemakkelijk 
inlasbaar is. Indien u zelf de spoelbakken wil kiezen, graag onderbouw of vlakbouwbakken te 
voorzien. Heel wat spoelbakgehelen zijn eveneens inlasbaar (populair op dit moment is Franke 
SNX251). Zeer grote bakken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Indien u zelf niets voorziet  doen 
wij zelf een voorstel. 
 

• Aanduiding van uitsparingen in het tablet (voor kraan, fornuis e.d.). 
Voor een offerte zijn maten bij benadering voldoende 
 

• Plaatsing en opmeting 
In de regel doen wij geen plaatsing of opmeting, hoewel het uitzonderlijk wel kan. Keukentabletten 
worden standaard aangeboden zonder plaatsing of opmeting; indien u dit wel wenst, gelieve dit 
expliciet te vermelden. Ook toestellen zoals kookfornuizen verkopen wij niet en zijn nooit inbegrepen 
in onze prijs. 
 


