
   
Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm 
Materiaal: staal, volbad verzinkt
de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat
afmeting draagstaaf draagstaaf draagstaaf

25 x 2mm 30 x 2mm 30 x 3mm
 
 
  300 x   500 xxx

  300 x   600 xxx

  300 x 1000 xxx

  400 x   500 xxx

  400 x   600 xxx

  400 x 1000 xxx

  500 x   800 xxx

  500 x 1000 xxx xxx

  600 x   600 xxx

  600 x   700 xxx

  600 x   800 xxx

  600 x   900 xxx

  600 x 1000 xxx

  600 x 1200 xxx

  600 x 1500 xxx

  700 x   500 xxx

 xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden



Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm 
Materiaal: staal, volbad verzinkt
de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat
afmeting draagstaaf draagstaaf draagstaaf

25 x 2mm 30 x 2mm 30 x 3mm

  700 x 1000 xxx

  800 x   500 xxx

  800 x   600 xxx

  800 x   700 xxx

  800 x   800 xxx

  800 x   900 xxx

  800 x 1000 xxx xxx xxx

  800 x 1200 xxx

  900 x   500 xxx

  900 x   600 xxx xxx

  900 x   700 xxx

  900 x   800 xxx

  900 x 1000 xxx xxx

  900 x 1200 xxx

  900 x 1500 xxx
                                   
1000 x   500 xxx xxx xxx

 xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden



Standaard roosters, maaswijdte 33,33 x 33x33mm 
Materiaal: staal, volbad verzinkt
de eerstgenoemde maat is de overspanningsmaat
afmeting draagstaaf draagstaaf draagstaaf

25 x 2mm 30 x 2mm 30 x 3mm

1000 x   600 xxx xxx

1000 x   700 xxx xxx

1000 x   800 xxx xxx

1000 x   900 xxx xxx

1000 x 1000 xxx xxx xxx

1000 x 1200 xxx xxx

1000 x 1500 xxx xxx xxx

1200 x   500 xxx

1200 x   600 xxx

1200 x   700 xxx

1200 x   800 xxx

1200 x   900 xxx

1200 x 1000 xxx

1200 x 1500 xxx

 xxx = deze roosters worden op voorraad gehouden


