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13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 Trespa TS 200

30

aluminium 6060 T5

PLAATHAAK TS 200 
VERSTELBAAR

VE code
1 611094

 �met tapgat M8 tbv. horizontaal uitregelen plaat d.m.v. stelschroef M8
 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 710
 �wordt aan plaat bevestigd d.m.v. panel TB-schroef

32

aluminium 6060 T5

PROFIEL TS 200

lengte (m) VE code
3 1 611091

 �standaard profiel
 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 710

30

aluminium 6060 T5

PLAATHAAK TS 200
STANDAARD

VE code
1 611093

 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 710 
 �wordt aan plaat bevestigd d.m.v. panel TB-schroef

RVS A4

PANEL TB / IN A4

d x l aandrijving plaatdikte VE code
6 x 11,5 TX30 10 100 1033610
6 x 14,5 TX30 13 100 1033613

 �draadsnijdende schroef tbv. bevestigen plaathaak op paneel

Trespa TS 200
Systeemdiepte 32 mm
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