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C+ profiel
Systeemdiepte 26,3 mm

aluminium 6060 T5

C+ PROFIEL

lengte (m) dikte (mm) VE code
3 3 1 611368
6 3 1 611369

(*) op aanvraag
 (*)

aluminium 6060 T5

C+ PLAATHAAK 
STANDAARD

dikte (mm) VE code
3 50 611099

 �voorzien van 2 gaten voor draadsnijdende schroef, Panel TB + zeskantgat voor Keil anker

aluminium 6060 T5

C+ PLAATHAAK  
VERSTELBAAR

dikte (mm) VE code
3 50 611058

 �voorzien van 2 gaten voor draadsnijdende schroef, Panel TB + zeskantgat voor Keil anker
 �1 tapgat voor horizontaal uitregelen plaat d.m.v. stelschroef M6

13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 C+ profiel
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