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aluminium 6060 T5

PROFIEL TSP 301

lengte (m) VE code
3,6 1 611101

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

aluminium 6060 T5

PROFIEL TSP 302

lengte (m) VE code
3,6 1 611102

 �standaard draagprofiel met voegstrip
 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 - 710. 

aluminium 6060 T5

PROFIEL TSP 305

lengte (m) VE code
3,6 1 611106

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

aluminium 6060 T5

PROFIEL TSP 306

lengte (m) VE code
6 1 1369606

 �hoekverstevigingsprofiel L60/60/2 
 �voldoet aan de normen: NF A 50 - 411 en NF A 50 710

13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 Trespa TS 300
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