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RVS A2 AISI 304
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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 MINI PROFIEL op verticaal FAÇALU profiel
 �niet waterdichte blindklinknagel

RVS A2

STELSCHROEF TH / IN A2

d x  l SW VE code
M 6 x 10 10 200 69288

 �RVS bout met zeskantkop tbv.horizontaal uitregelen van de panelen
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RVS A2 AISI 304

PERFIX TH / IN A2

d x l BC op alu max K SW VE code
5,5 x 25 1,75 tot 5,25 14,1 8 100 300459

 �RVS zelfborende schroef met zeskantkop tbv. borging plaathaak

13-06 niet zichtbare bevestiging van panelen
 Midi-N
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