€ 435,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

PL731 171x429
€ 435,m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

VETUS B.V.
Fokkerstraat 571
3125 BD Schiedam
www.vetus.com

Omschrijving
Zeer vlakke inbouwpoort voor wanddiktes van 2 mm tot 20
mm.De poort die het uiterlijk van plakglas benadert en geschikt is
voor inbouw in plakglas.Een zeer lage rand in combinatie met het
klemsysteem zorgt voor een zeer vlakke poort (steeks slechts 3
mm uit ten opzichte van het oppervlak),of het nu gaat om inbouw
in de boothuid of in zeer dunne wanddiktes als plakglas.De
poorten onderworpen aan meerdere testen en zijn ze CE
gecertificeerd voor plaatsing op A1 posities.De poorten worden
geleverd inclusief hor en zijn alle hendels op de PL poorten
voorzien van de nieuwe ergonomische stelknoppen.De
binnenzijde van het klemprofiel van de poorten kan worden

afgewerkt met de bijgeleverde afdekbies. Alle PLpoorten zijn
uitgevoerd in stijlvol satijnzwart gecoat aluminium met donker
privacy acrylaat voor een premium uitstraling.Unieke
kenmerkenSatijnzwart
gepoedercoat
aluminiumA1
CE
gecertificeerd10 mm dik ?dark smoke? acrylaatKlemprofiel voor
wanddiktes van 2 tot 20 mmInclusief afdekbies voor het afwerken
van het klemprofielVerstek hoeken

Basisinformatie
Merk :

Pl731 171x429

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

435,-

Volledige Omschrijving
Zeer vlakke inbouwpoort voor wanddiktes van 2 mm
tot 20 mm.
De poort die het uiterlijk van plakglas benadert en
geschikt is voor inbouw in plakglas.Een zeer lage rand in
combinatie met het klemsysteem zorgt voor een zeer
vlakke poort (steeks slechts 3 mm uit ten opzichte van
het oppervlak),of het nu gaat om inbouw in de boothuid
of in zeer dunne wanddiktes als plakglas.De poorten
onderworpen aan meerdere testen en zijn ze CE
gecertificeerd voor plaatsing op A1 posities.De poorten
worden geleverd inclusief hor en zijn alle hendels op de
PL poorten voorzien van de nieuwe ergonomische
stelknoppen.De binnenzijde van het klemprofiel van de
poorten kan worden afgewerkt met de bijgeleverde
afdekbies. Alle PLpoorten zijn uitgevoerd in stijlvol
satijnzwart gecoat aluminium met donker privacy
acrylaat voor een premium uitstraling.Unieke
kenmerkenSatijnzwart gepoedercoat aluminiumA1 CE
gecertificeerd10 mm dik â€˜dark smokeâ€™
acrylaatKlemprofiel voor wanddiktes van 2 tot 20
mmInclusief afdekbies voor het afwerken van het
klemprofielVerstek

