
gevel gevel

13-65|+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be 05/2019

13-05 zichtbare bevestiging van gevelbekleding
 Al'agrafe

RVS A2 AISI 304

UNIVERSELE 
HOUTSCHROEF / IN A2

d x l aandrijving VE code
4 x 30 PZ2 200 30065

RVS AISI 301 E2

AL’ AGRAFE  
HALVE CLIP

type uitvoering tegeldikte VE code
basisplaat + haakklem blank RVS 10,5 100 366952
basisplaat + haakklem gelakte RVS* 10,5 100 366953

* basisplaat zwart gelakt - gelakte haakklem in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

BOOR HSS

d x l VE code
4,2 x 75 10 281991

 �metaalboor met cilindrische schacht
 �ook andere maten beschikbaar 
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 �nagel en huls in roestvrij staal A2 
 �niet waterdichte blindklinknagel


	13-00	systeem overzicht
	13-00	alfabetisch index
	13-13-01	alu regelwerk
		FAÇALU overzicht
		beugels
		MARCOVIS AL EISYS
		profielen
		bevestiging van de beugels op de ondergrond
		bevestiging van de profielen op de beugels
		FAÇALU+
		zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		vragenlijst FAÇALU België
		vragenlijst FAÇALU Nederland


	13-02a	houten of aluminium regelwerk
		LR IT-FIX CLIP

	13-02b	houten regelwerk
		MARCOVIS EISYS overzicht
		stelschroef voor geventileerde gevels
		nagelplaten en spantverbinders
		vragenlijst MARCOVIS EISYS België
		vragenlijst MARCOVIS EISYS Nederland


	13-03	houten - & stalen regelwerk
		ISOLCO overzicht
		ISOLCO beugels
		KONSOL+ beugels - verleng- en hulpstukken
		verleng- en hulpstukken
		bevestiging beugels op de ondergrond
		zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		vragenlijst ISOLCO België
		vragenlijst ISOLCO Nederland
		hoekankers
		nagelplaten en spantverbinders


	13-04	stalen draagsysteem
		ISOLCO overzicht
		ISOLCO beugels & verlengstukken
		profielen
		toebehoren verlengstukken
		bevestiging beugels op de ondergrond


	13-05	zichtbare bevestiging van gevelbekleding
		Al'agrafe
		Pat'agraf PR65


	13-06	niet zichtbare bevestiging van panelen
		C+ profiel
		C profiel
		cassettendraagstructuur
		beddenhaaksysteem
		Trespa TS 200
		Trespa TS 300
		Midi-N
		Tergo+


	13-07	bevestiging van natuursteenplaten
		met verstelbare natuursteenankers
		toebehoren
		C-Rail
		bevestiging in ondergrond
		niet zichtbare bevestiging van natuursteen


	13-08	geveldragers
		LR BRICK+
		spouwanker


	13-09	bevestiging van isolatie
		overzicht
		zachte isolatie
		harde isolatie
		zachte en harde isolatie
		zachte en half-harde isolatie


	13-10	afwerkingsprofielen en toebehoren
		profielen in PVC
		profielen in aluminium
		vulplaatjes


	13-14	diensten van ETANCO


