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13-08 geveldragers
 LR BRICK+

LR Brick+
Verstelbare geveldrager

staal

LR BRICK+  
GEVELDRAGER

afmeting in (m) eenheid/st.
code

gegalvaniseerd
code 

gelakt RAL 9005
1,5 1 1345211 1345211070
2,0 1 1345212 1345212070
2,5 1 1345213
3,0 1 1345214 2345214070
3,5 1 1345215

gegalvaniseerd staal

LR BRICK+  
REGELBARE BEUGEL 

type afmeting (mm) eenheid/st. code
type 1 95 - 135 1 1345201
type 2 115 - 155 1 1345202
type 3 145 - 185 1 1345203
type 4 175 - 215 1 1345204

 �dient om metselwerk ter hoogte van openingen in de gevel op te vangen
 �vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
 �door middel van bout-moer verbinding kan men de geveldrager tot 45 mm in de diepte verstellen
 �voordeel hiervan: zelden maatwerk nodig waardoor de leveringstermijn gereduceerd wordt
 �op aanvraag verkrijgbaar met aanslag op maat

THERMOSTOP+   
THERMOSTOP VULPLAAT voor LR BRICK+   
72 x 250 mm witte PVC dikte 5 mm 
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