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 �systeem tbv. het bevestigen van tegels op een aluminium of   
houten achterconstructie
 �ALU: iedere clip wordt bevestigd met 2 RVS blindklinknagels
 �HOUT: bevestigen met houtschroeven
 �dikte: 1 mm

RVS A2

PAT’AGRAF PR 65 
 BEGIN- EN EINDSTUK

model tegeldikte VE code
blank RVS 8 100 366840
blank RVS 11 100 366624
gelakte RVS 8 100 366845
gelakte RVS 11 100 366625

RVS A2

PAT’AGRAF PR 65 
 CENTRALE CLIP

model tegeldikte VE code
blank RVS 8 100 366810
blank RVS 11 100 366564
gelakte RVS 8 100 366815
gelakte RVS 11 100 366565

RVS A2

PAT’AGRAF PR 65 
 HALVE CLIP LINKS

model tegeldikte VE code
blank RVS 8 100 366820
blank RVS 11 100 366584
gelakte RVS 8 100 366825
gelakte RVS 11 100 366585

RVS A2

PAT’AGRAF PR 65 
 HALVE CLIP RECHTS

model tegeldikte VE code
blank RVS 8 100 366830
blank RVS 11 100 366604
gelakte RVS 8 100 366835
gelakte RVS 11 100 366605

13-05 zichtbare bevestiging van gevelbekleding
 Pat'agraf PR65
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