ACCESSOIRES
EURONORM
BAKKEN
VERSTELBARE
VAKVERDELINGEN

Standaard vakverdeelstrips (5 mm massieve onbreekbare polypropyleen, op maat gezaagd). De meest geleverde lengtes houden wij op
voorraad.
art.nr.

passend in

hoogte

M 40.250

korte zijde

40 mm

M 100.250

korte zijde

100 mm

M 180.250

korte zijde

M 40.360

lange zijde

M 100.360

lange zijde

100 mm

M 180.360

lange zijde

180 mm

M 40.360

korte zijde

40 mm

M 100.360

korte zijde

100 mm

M 180.360

korte zijde

M 40.560

lange zijde

M 100.560

lange zijde

100 mm

M 180.560

lange zijde

180 mm

M 40.1150

maatwerk

M 100.1150

maatwerk

M 180.1150

maatwerk

buitenwerkse
bodemmaat
400 x 300 mm

buitenwerkse
bodemmaat
600 x 400 mm

Zelf op maat
te zagen, max.
lengte 1150 mm

180 mm
40 mm

180 mm
40 mm

TTTTTTT (tandbreedte)

Voor kleinere series indelingen
houden wij standaard 3 versies strips op voorraad, vaak
aangepast aan de afmetingen van onze bakken. De standaard vakverdelingen kunnen
verhoogd en verlengd worden
door gebruik te maken van onderstaande clips.

20 mm

art.nr.

omschrijving

M 40 KRUISCLIP

clip om twee strips op
elkaar te klikken

20 mm

40 mm
100 mm

20 mm

180 mm

deze vakverdeelstrips zijn ook verkrijgbaar in ESD veilig materiaal (art.nr. + EL)

Licht en verrassend sterk. En vervoerde producten zijn beschermd tegen krassen.
art.nr.

passend in

M 100.255F

korte zijde

M 100.355F

lange zijde

M 100.355F

korte zijde

M 100.555F

lange zijde

400x300 mm

600x400 mm

hoogte
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

omschrijving

M 40-CLIP

clip om 2 strips te verlengen

Afbreekbare interieurstrips, inzagen is niet nodig. Handig om
een stel op voorraad te hebben.

TTTTTTT (tandbreedte)

art.nr.

lengte x hoogte

TTTTTTT
(tandbreedte)

9 mm

80.045

1104 x 45 mm

14 mm

80.088

1104 x 88 mm

14 mm

80.150

1100 x 150 mm

20 mm

80.190

1100 x 190 mm

20 mm

9 mm

vakverdelingen van op maat gestanste kunststof kanaalplaat aan 2 zijdes bekleed met foam
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