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SLOTBOUT

d x l Ls pas VE code
8 x 20 17 125 200 54505

 �toepassing: wordt gemonteerd met 1 waaierveerring
 �bout met ronde kop en vierkante kraag + niet-gemonteerde moer
 �wordt gebruikt voor de bevestiging van het GRISBY verlengstuk  op de beugels ISOLCO 3000 P 
 �beugels ISOLCO 3000 P op de hoekplaten
 �conform CSTB-richtlijn 3316

WAAIERVEERRING

d buitenkant d gat dikte VE code
14 8 0,8 / 2,4 100 73010

 �toepassing: tbv blokkeren van verbindingen
 �voor het borgen van schroefverbindingen
 �conform CSTB-richtlijn 3316

RONDSEL / ZN

d buitenkant d gat dikte VE code
20 9 1 100 71050

UNIVERSELE  
HOUTSCHROEF / GVZ

d x l aandrijving VE code
5 x 40 PZ2 200 25500

 �toepassing: wordt gebruikt met de koppelplaat en/of hoekverbindingsstuk op houten regels
 �verzonken kop
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