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RVS A4

KEIL ANKER

d x l huls aandrijving VE code
M6 x 10,5 8 mm TX30 100 1346005

 �type: KH AA
 �spanningsloos anker
 �te plaatsen in gat gemaakt met speciale boren en boormachine of -tafel

MIDI-N PROFIEL

lengte (m) dikte VE code
6 2 20 1612082

MIDI-N KOPPELSTUK

lengte breedte hoogte VE code
180 15 20 20 1612083

PLAATHAAK TERGO 
STANDAARD

breedte vierkantsgat VE code
46 10,2 1 1612086

 �1 tapgat voor horizontaal uitregelen plaat d.m.v. stelschroef M6
 �1 gat voor PERFIX TH borgschroef

PLAATHAAK TERGO  
VERSTEL- + FIXEERBAAR

breedte vierkantsgat VE code
46 10,2 1 1612084

 �1 tapgat voor horizontaal uitregelen plaat d.m.v. stelschroef M6
 �1 gat voor PERFIX TH borgschroef

13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 Midi-N

Eternit panelen 12 mm = Tergo
Systeemdiepte 32,5 mm
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