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

verzinkt staal Z 275

KOPPELPLAAT 
(STOMPE VERBINDING)

h x l dikte VE code
40 x 120 1,5 100 361128
60 x 300 1,0 50 361129
60 x 300 2,5 50 361130

 �toepassing: geperforeerde plaat voor het stomp verbinden van houten regels
 �gaten Ø 5
 �conform CSTB-richtlijn 3316
 �2 koppelplaten per stompe verbinding
 �wordt gebruikt met nagels of universele houtschroeven

gegalvaniseerd staal  Z 350   
dikte 25/10e

VERSTERKING IN U

l VE code
250 30 361153
300 25 351155

l

 �toepassing:
 �versterking in U ter voorkoming van het doorknikken van de beugels ISOLCO 3000 P  
met overschrijdende lengte van 300 mm.
 �voor een afstand van «muur / binnenkant van de keper» > tot 350 mm.

Verleng- en hulpstukken
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