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13-02b houten regelwerk
 stelschroef voor geventileerde gevels

verzinkt staal

MARCOVIS EISYS

d x l Ø stelkop VE code
7 x 198 13,5 50 1350198TRX
7 x 218 13,5 50 1350218TRX
7 x 238 13,5 50 1350238TRX
7 x 258 13,5 50 1350258TRX
7 x 278 13,5 50 1350278TRX
7 x 298 13,5 50 1350298TRX
7 x 318 13,5 50 1350318TRX
7 x 338 13,5 50 1350338TRX
7 x 358 13,5 50 1350358TRX
7 x 378 13,5 50 1350378TRX
7 x 398 13,5 50 1350398TRX
7 x 418 13,5 50 1350418TRX

 �ook verkrijgbaar in RVS A4

MARCOVIS EISYS 
 KUNSTSTOF PLUG

d x l type VE code
10 x 130 B 10 H 50 1350131

FM-X5 PLUG

d x l VE code
10 x 85 100 1360598

HOUTSPIRAALBOOR

d x l nut.l. VE code
13 x 151 120 1 1284913

NYLON XP PLUG

d x l type VE code
10 x 65 nylon XP 50 218875
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