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aluminium

BIG FOOT

type VE code
LR 160 1 1610930
LR 80 1 1610931

 �verlengstuk steunplaatbeugel voor afwerking aan de hoeken

Horizontale beugel ISOLALU LRN 80 GPH

Verlengstuk steunplaatbeugel
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1. Vastpuntbeugel lsolalu
2. Glijpuntbeugel lsolalu
3. Anker
4. Zelfborende schroef
5. L profiel
6. T profiel
7. Vastpuntbeugel 'Big Foot' LR 160
8. Glijpuntbeugel 'Big Foot' LR 80
9. Thermostop 'Big Foot' LR 160
10. Thermostop 'Big Foot' LR 80

13-01 alu regelwerk
 beugels

aluminium  
EN AW-6063 T66 / EN AW5754 

ISOLALU LRN GPH

l VE code
80 1 1612061REN

100 1 1612062REN
120 1 1612063REN
140 1 1612064REN
160 1 1612065REN
180 1 1612066REN
200 1 1612067REN

 �versterkte beugel voor horizontaal regelwerk bij een aluminium structuur
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