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Eenvoudige nagelplaat
Geperforeerd

Spijkerplaten

gegalvaniseerd staal

NAGELPLAAT VERSTERKT

afmeting lengte (mm) breedte (mm) dikte (mm) VE code
75 x 150 150 70 1 25 1800400
75 x 200 200 75 1 25 1800401

106 x 150 150 106 1,2 25 1800402
106 x 200 200 106 1,2 25 1800403
150 x 150 150 150 1,2 25 1800404
150 x 250 250 150 1,3 25 1800405

 �vlakke versterkte nagelplaat / koppelplaat voor niet- structurele toepassingen
 �verbinding van balken, herstellingen, ...

gegalvaniseerd staal Z 275

NAGELPLAAT SP

afmeting lengte breedte dikte gaten Ø 5 VE code
40 x 120 120 40 2 10 20 329800
40 x 160 160 40 2 16 100 1329801
60 x 160 160 60 2 20 20 329802
60 x 200 200 60 2 30 20 329804
80 x 200 200 80 2 40 20 329806

100 x 200 200 100 2 70 10 329808

 �vlakke nagelplaat / koppelplaat voor niet- structurele toepassingen
 �verbinding van balken, herstellingen, ...
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