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13-03 houten - & stalen regelwerk
 verleng- en hulpstukken

verzinkt staal Z 350

ENKELVOUDIG 
 VERLENGSTUK

l beugel lengte RA
mini

RA
maxi

VE code
150 80 75 100 100 361100
150 >80 50 100 100 361100
200 80 125 150 100 361110
200 >80 100 150 100 361110

 �toepassing: niet gemonteerd verlengstuk
 �sleufgat Ø 8 mm
 �anti-knikranden
 �wordt bevestigd met 2 slotbouten met korte kraag + 2 waaierveerringen
 �dikte 2,5 mm

verzinkt staal Z 350

HOEKPLAAT

h x l VE code
120 x 180 25 361124

Sleufgat 10x65

Sleufgat 8x60

 �toepassing: voor het uitvoeren van buitenhoeken
 �sleufgaten 8 x 60 mm en 10 x 65 mm
 �wordt gebruikt met 1 beugel ISOLCO 3000 P + 2 slotbouten met vierkante kraag + 2 waaierveerringen
 �dikte 2,5 mm

Verlengstuk ISOLCO(+)
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