GB Raamkozijnstelbeugel
Voor het eenvoudig
en variabel in
hoogte stellen
van zware
kozijnen aan
borstweringen.
Met de innovatieve
raamkozijnstelbeugel van
GB kunt u voortaan zware
kozijnen, moeiteloos op
hoogte plaatsen aan
borstweringen.
• Snel en eenvoudig te monteren
• B
 elasting: 75 tot 150 kg. per
beugel (zie montage-richtlijnen)
• Hoogte variabel verstelbaar

Kijk ook op www.gb.nl

• Direct waterpas
• Corrosie bestendig
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Montage-richtlijnen

GB raamkozijnstelbeugel
Voortaan hoeft u zware kozijnen niet meer te stellen met behulp van hoeklijnen of
klossen. Met de innovatieve raamkozijnstelbeugel van Gebr. Bodegraven monteert
u zware kozijnen in een handomdraai. De montage is eenvoudig: de beugel wordt
aan de borstwering bevestigd, vervolgens verankerd en op hoogte gesteld.
Na het aandraaien van de slotbouten, kan het kozijn geplaatst en bevestigd worden.
Een belangrijk gegeven in een tijd waarin efficiënt bouwen steeds meer vereist is.
De raamkozijnstelbeugel is vervaardigd uit senzimir verzinkt staal (SV);
de slotbouten, moeren en sluitringen worden meegeleverd.
GB garandeert een hoogwaardige en duurzame bevestiging.

Product-specificaties
Art. nr.
GB
0724805

Verp.
(bestel)
eenheid

EAN-code
verpakking
8714318

Omschrijving

10
126513
Raamkozijnstelbeugel
			

Afmeting

Materiaal M/
Opp.

70x140
65x180

60x6
65x5

SV
SV

Inhoud: 2x slotbouten RVS A2 304, 2x moeren RVS A2 304, 2x sluitringen RVS A2 304

Advies Bevestigingsmiddelen
• Z2 regelnagel (6,5 x 40 mm)

Montage-richtlijnen
Technische gegevens

Beton B45

Kalkzandsteen

Nagel afmeting (DxL)		
Gat diameter			
Gat diepte			
Inslagdiepte in het gat
Uittrekwaarde			
Afschuifwaarde			

6,5 x 40 mm
6 mm
ca 45 mm
30 mm
900 kg
2700 kg

6,5 x 40 mm
5 mm		
ca 45 mm
30 mm
300 kg
850 kg

Advies bevestigingsmiddel

Z2 regelnagel o.g.

Verkrijgbaar bij:

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl
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