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13-04 stalen draagsysteem
	 profielen

Omega	profiel

C	profiel

L	profiel

verzinkt staal Z 275 - dikte 15/10e

L PROFIEL

sectie lengte (m) VE code
50 x 50 4 100 369252

4
meters

 �toepassing: L profiel aangepast voor SPIDO verlengstuk (horizontaal) of GRISBY verlengstuk (verticaal)
 �conform de CSTB richtlijn 3194

verzinkt staal Z 275 - dikte 15/10e

OMEGA PROFIEL

sectie lengte (m) VE(m) code
30 x 30 x 30 x 30 x 30 2,7 2,7 611410
30 x 30 x 30 x 30 x 30 4 4 611411
30 x 30 x 30 x 30 x 30 5,4 5,4 611412

 �toepassing: OMEGA profiel aangepast voor GRISBY verlengstuk
 �conform de CSTB richtlijn 3194

 � gerelateerde producten:
GRISBY PM verlengstuk (code 361120)
Rivet Inox 4,8x18 (code 273600)
Rivet Alu-staal 4,8x14 (code 275220) 
FASTOVIS PI 5,5x25 (code 335695)

verzinkt staal Z 275 - dikte 15/10e

C PROFIEL

sectie lengte (m) VE (m) code
30 x 30 x 30 2,7 2,7 611400
30 x 30 x 30 4 4 611401
30 x 30 x 30 5,4 5,4 611402

 �toepassing: C profiel aangepast voor SPIDO verlengstuk
 �conform de CSTB richtlijn 3194

 � gerelateerde producten:
SPIDO verlengstuk (code 363015)
Rivet Inox 4,8x18 (code 273600)
Rivet Alu-staal 4,8x14 (code 275220)
FASTOVIS PI 5,5x25 (code 335695)
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