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13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
	 C+	profiel
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 �zelfborende RVS-schroef met zeskantkop tbv. borging plaathaak 
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 �RVS bout met zeskantkop tbv. horizontaal uitregelen van de panelen

S

dk

RVS A2 AISI 304

RIVET NW
VOLLEDIG / IN A2

d x l d
k

S
mini

/ S
maxi

d
0

VE code
4,8 x 12 9 2 x 0,75 / 7,5 5,0 500 273580

 �materiaal: kop en huls in RVS
 �tbv. bevestigen C+ profiel op verticaal FAÇALU profiel
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