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Multinailplaten

gegalvaniseerd staal

PINPLATEN

afmeting lengte breedte dikte VE code
42 x 105 42 105 1,0 252 1800416
77 x 147 77 147 1,0 168 1800408
35 x 165 35 165 1,0 202 1800409
60 x 100 60 100 1,3 720 1800410
63 x 105 63 105 1,0 292 1800411
77 x 210 77 210 1,0 112 1800412
80 x 151 80 151 2,0 1 1800425

102 x 152 102 152 1,0 280 1800413
105 x 210 105 210 1,0 112 1800414
133 x 147 133 147 1,0 126 1800417
133 x 210 133 210 1,3 126 1800415

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

13-03 houten - & stalen regelwerk
 nagelplaten en spantverbinders
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