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13-05 zichtbare bevestiging van gevelbekleding
 Al'agrafe

Al’agrafe

 �systeem waarmee tegels met een dikte van 10,5 mm worden   
bevestigd op een aluminium of houten achterconstructie
 �ALU:  iedere klem wordt bevestigd met 2 RVS blindklinknagels Ø 4 x 8 - code: 273490
 �HOUT:  iedere klem wordt bevestigd met 2 RVS houtschroeven Ø 4 x 30 - code: 30065
 �dikte: basisplaat + haakklem: 1 mm

RVS AISI 301 E2

AL’ AGRAFE 
 CENTRALE CLIP  

NIET VOORGEMONTEERD

type uitvoering tegeldikte VE code
basisplaat blank RVS 10,5 100 366931
haakklem blank RVS 10,5 100 366933
basisplaat gelakte RVS* 10,5 100 366936
haakklem gelakte RVS* 10,5 100 366937

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL’ AGRAFE 
 CENTRALE CLIP  

VOORGEMONTEERD

type uitvoering tegeldikte VE code
basisplaat + haakklem blank RVS 10,5 100 366940
basisplaat + haakklem gelakte RVS* 10,5 100 366941

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL’ AGRAFE 
 BEGIN- & EINDCLIP  

VOORGEMONTEERD

type uitvoering tegeldikte VE code
basisplaat + haakklem blank RVS 10,5 100 366920
basisplaat + haakklem gelakte RVS* 10,5 100 366921

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

RVS AISI 301 E2

AL’ AGRAFE 
 BEGIN- & EINDCLIP  

NIET VOORGEMONTEERD

type uitvoering tegeldikte VE code
basisplaat blank RVS 10,5 100 366911
haakklem blank RVS 10,5 100 366913
basisplaat gelakte RVS* 10,5 100 366916
haakklem gelakte RVS* 10,5 100 366917

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar
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