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13-01 alu regelwerk
 beugels

aluminium 6060 T5 - dikte 3 mm

ISOLALU LR 150 ZC

l VE code
40 100 611057
60 100 611144
80 100 611026

100 100 611065
120 100 611064
140 50 611142
160 50 611153
180 50 611215
200 50 611156
220 50 611217
240 50 611143

 �toepassing: beugel voor bevestiging van verticale aluminium profielen
 �technische advies CSTB 3194
 �voldoet aan de normen: NF A 50-411 & NF A 50-710
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aluminium 6060 T5 - dikte 3 mm

ISOLALU LR 80 ZC

l VE code
40 100 611054
60 100 611140
80 100 611025

100 100 611199
120 100 611200
140 50 611061
160 50 611203
180 50 611202
200 50 611205
220 50 611207
240 50 611157

 �toepassing: beugel voor bevestiging van verticale aluminium profielen
 �technische advies CSTB 3194
 �voldoet aan de normen: NF A 50-411 & NF A 50-710

Vastpuntbeugel zonder clipklem

Glijpuntbeugel zonder clipklem
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