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MARCOVIS AL EISYS 
ALU ADAPTER

omschrijving VE code
alu-adapter 1 1352000

13-01 alu regelwerk
 MARCOVIS AL EISYS

Nylon plug

FM-X5 PLUG

d x l VE code
10 x 85 100 1360598

 

 �toepassing: volle en holle materialen
 �universele plug met verzonken kraag
 �perfecte geleiding van de schroef in de plug

Stelschroef MARCOVIS AL EISYS in combinatie met TRB beugel inox A4

MARCOVIS AL EISYS

d x l VE code
7 x 225 50 1352225-IA4
7 x 245 50 1352245-IA4
7 x 265 50 1352265-IA4
7 x 285 50 1352285-IA4
7 x 305 50 1352305-IA4
7 x 325 50 1352325-IA4
7 x 345 50 1352345-IA4
7 x 365 50 1352365-IA4
7 x 385 50 1352385-IA4
7 x 405 50 1352405-IA4
7 x 425 50 1352425-IA4

 �in combinatie met "ISOLALU TRB LRN 160" op pagina 13-06 
 �windanker

MARCOVIS AL EISYS 
ALU ADAPTER

MARCOVIS AL EISYS 
STELSCHROEF

Inox 

ISOLALU TRB LRN 160

l VE code
180 1 op aanvraag
200 1 op aanvraag
220 1 op aanvraag
260 1 op aanvraag
280 1 op aanvraag
300 1 op aanvraag
320 1 op aanvraag
340 1 op aanvraag
360 1 op aanvraag
380 1 op aanvraag

 �ISOLALU inox ophangbeugel met thermische onderbreking
 �verkrijgbaar in standaard lengtes van 180 mm t.e.m. 380 mm
 �de beugels worden voorgemonteerd geleverd en zijn in de lengte regelbaar
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