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13-03 houten - & stalen regelwerk
 ISOLCO beugels

gegalvaniseerd staal SG 280 GD 
Z 350 

dikte 2,5 mm

ISOLCO+

l VE code verzinkt
160 50 360960
170 * 50 360961
180 50 360962
190 * 50 360963
200 50 360964
210 * 50 360965
220 50 360966
230 * 50 360967
240 50 360968
250 * 50 360969
260 50 360970
270 * 50 360971
280 50 360972
290 * 50 360973
300 * 50 360974

(*) lengte beschikbaar op aanvraag (langere leveringstermijn)

 �conform de CSTB-voorschriften 3194 en 3316
 �toepassing: verstevigde beugel voor verticaal regelwerk

ISOLCO+

aluminium 6060 T6

U-BEUGEL ALUMINIUM

breedte hoogte VE code
60 80 50 605650
60 150 50 605652
80 80 50 605649
80 150 50 605651

 �toepassing:  beugel voor verticaal houten regelwerk op Isolalu beugel

Aluminium U-beugel voor houten kepers
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