
gevel gevel

13-13|+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be 05/2019

13-01 alu regelwerk
	 profielen

aluminium 6060 T6

FAÇALU OMEGA - 100/29

dikte lengte (m) VE code
2 6 1 611017

2,5 6 1 611381
2 3 1 611037

2,5 3 1 611382

 �het Omega-profiel wordt gebruikt   
- als secundaire constructie met FAÇALU®-profielen  
- als primaire constructie
 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 710
 �bevestigen d.m.v. blindklinknagel RVS-RVS 4,8x12 (code 273580) of PERFIX 5,5x25 (code 300466)

aluminium

OMEGA PROFIEL GESLOTEN

dikte lengte (m) VE code
2,5 6 1 op aanvraag

 �gesloten Omega-vormig aluminiumprofiel

Aluminium	profiel
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