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kunststof

OVERSCHUIFMOF

d x l VE code
7 x 40 50 361871

 �overschuifmof aan 1 zijde dicht voor roestvrijstalen stift Ø 5 x 70

austenitisch RVS A2 AISI 304

DRAAGANKER / IN A2

model VE code
op aanvraag 1 op aanvraag

 �wordt gebruikt in combinatie met stiften Ø 8 x 100 (code 361816) op aanvraag
 �speciaal anker voor volle steen

13-07 bevestiging van natuursteenplaten
 toebehoren

RVS A2  
AISI 304

RVS A4  
AISI 316

DRAADSTANG 
 MET PLAT UITEINDE

d x l VE code RVS A2 code RVS A4
M10 x 50 50 35864 35950
M10 x 60 50 35865 35955
M10 x 80 50 35867 35960
M10 x 100 50 35900 op aanvraag
M10 x 120 50 35910 35964
M10 x 150 50 35914 op aanvraag

 �draadstang met plat stuk van 25 mm
 �wordt gebruikt in combinatie met natuursteenankers SR

RVS A4 AISI 316

STIFT

d x l VE code
5 x 70 50 35951

 �borgstift voor op kopse kant van de steen

RVS A2 AISI 304

STIFT MET KRAAG

d x l VE code
5 x 70 50 361979

 �borgstift voor op kopse kant van de steen
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