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austenitisch RVS A2 AISI 304 

SRM - 4 MM

type h spouw emmer code
SRM60 60 77 tot 114 50 362501
SRM80 80 100 tot 137 50 362503
SRM100 100 120 tot 157 50 362505
SRM120* 120 140 tot 177 50 362507
SRM150* 150 170 tot 207 50 362509

* verpakt in karton 

 �1 emmer bevat: 
50 RVS A2 ankers, 30 x 4 mm met opgefelste moer M12 (vrijdraaiend)  
+ niet-demonteerbare RVS A2 draadstang M12 met plat uiteinde 
+ 50 stiften met kraagje, in RVS A2   
+ 50, langs één zijde dichte, overschuifmoffen van hard PVC

SR

13-07 bevestiging van natuursteenplaten
 met verstelbare natuursteenankers

SRM

austenitisch RVS A2 AISI 304

SR - 3 MM

type h spouw emmer code
SR 0 3 15 tot 25 50 362403
SR 15 15 30 tot 40 50 362405
SR 20 20 35 tot 55 50 362407
SR 40 40 55 tot 75 50 362409
SR 60 60 77 tot 114 50 362411
SR 80 80 100 tot 137 50 362413
SR 100 100 120 tot 157 50 362415
SR 120* | ** 120 140 tot 177 50 361945
SR 150* | ** 150 170 tot 207 50 361944

* verpakt in karton - ** verstevigd mode 

 �1 emmer bevat: 
50 natuursteenankers 
+ 50 stiften met kraag 
+ 50 overschuifmoffen
 �te gebruiken in combinatie met draadstang met plat uiteinde
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