kolommen en mini-kolommen
DLP aluminium/PVC

plaatsingstoebehoren
voor DLP

■ Maximale gebruikshoogte
Referenties

max. hoogte
loos plafond

max. hoogte
plafond

307 00

3m

-

2,70 m

3,80 m

3,90 m

5,00 m

307 03
307 35

306 98
307 07
307 36

■ Op maat snijden van de dozen voor apparatuur
Om de kolommen uit te rusten met apparatuur, moet u een doos voor
inbouwapparatuur voorzien
Maak de inventaris van het aantal te installeren contactdozen, kies dan
voor één of meerdere houders voor apparatuur en bepaal aan de hand
van onderstaande tabel de lengte van de dozen die u nodig hebt.
Voozie telkens 20 mm, aan elke kant van de doos voor montage van de
einddeksels (2 x 20 mm)

308 98

Verp.

Ref.

DLP toebehoren

DLP verstekbak
Vereenvoudigt het snijden van profielen en deksel
maakt trillingen tijdens snijden onmogelijk.
In aluminium
Afmetingen: 225 x 142 x 76 mm
Pluggen voor directe bevestiging

L
20

Sagane

Maakt bevestiging zonder schroef of spijker op
harde of zachte wanden mogelijk
Aantal modules
of mechanismen

Referentie van
houder voor apparatuur

Nodige lengte L(1)
van de doos

2 modules (1 mechanisme)

1 x 109 22

104 mm

2 x 2 modules

2 x 109 22

224 mm

3 x 2 modules

3 x 109 22

344 mm

4 x 2 modules

4 x 109 22

464 mm

4 modules (2 mechanismen)

1 x 109 42

149 mm

2 x 4 modules

2 x 109 42

314 mm

6 modules (3 mechanismen)

1 x 109 62

194 mm

2 x 6 modules

2 x 109 62

404 mm

1 mechanisme

1 x 109 13

113 mm

2 mechanismen

2 x 109 13

243 mm

3 mechanismen

3 x 109 13

373 mm

4 mechanismen

4 x 109 13

503 mm

(1) lengte zonder afmeting van de einddeksels : 2 x 20 mm

100

308 98 Boring met Ø 6 mm voor DLP lijsten

100

308 99 Boring met Ø 8 mm voor DLP lijsten-bovenplinten,
plinten en kabelbanen

200

308 97 Voor wanden uit gipsplaat met minimum dikte van
10 mm en op minimum 20 mm afstand van het
betonnen oppervlak. Voor bevestiging van DLP
kunststof profielen in één bewerking
Wordt gebruikt met een speciaal hulpstuk voor
boormachines of elektrische schroevendraaiers met
Ø 8 mm. Bijgeleverd in doos van 200 pluggen
Mechanische weerstand: 25 kg

DLP snelle plaatsingsplug

309 49 Patroon neopreenlijm voor pistool

1

1

•

981 47 Tube neopreenlijm

■ Verwerking van de snelle plaatsingsplug ref. 308 97

20 mm
min.

298

309 49

306 98 Voor alle DLP profielen

20

Mosaic

308 97

Voor het afkorten en plaatsen van alle profielen
in PVC

1

Gamma

308 99

3 mm Max. PVC

