alsap
Airline systém
73W001
Šroub M8 x 30 mm pro airline lištu
pevnost 8,8, + matka
0,01 kg, zn, ks

73W025
Krycí lišta pro airline o20 mm
plast RAL 7035, 1956 mm

73W003

0,275 kg, ks

Oko pro airline lištu 25 mm
modrý plast, malé, 1000 daN
0,01 kg, ks

73W026
Koncovka pro airline na povrch
ovál, plast RAL 7001
0,01 kg, ks

73W005
Oko pro airline lištu, malé
0,01 kg, ks

73W096
Koncovka lišty 85mm
0,01 kg, plast, ks

73W010
Oko pro airline lištu o 20mm,
podlouhlé 62 mm, 2000 daN
0,1 kg, ks

73W098
Koncovka lišty 130mm
0,01 kg, plast, ks

73W015
Oko pro airline lištu o 20mm s okem
podlouhlé 97 mm, 800 daN
0,1 kg, ks

7.3.1 rozpěrné tyče, lišty

alsap
Airline systém

73W027
Airline bod o 45 mm, 2xo20 mm al,
500 daN, 2 x 6,5 mm otvory pro připevnění
0,01 kg, al, ks

73W030
Lišta airline o20 mm zn,
2415 mm
2,3 kg, zn, ks

73W040
Lišta airline o20 mm al,
na povrch ovál, 2900 mm
2,1 kg, al, ks

73W043
Lišta airline o20 mm al, s modrým PVC,
34x11,5 mm, 3000 mm
2,1 kg, al, ks

7.3.2 rozpěrné tyče, lišty

alsap
Airline systém

73W050
Lišta airline o20 mm al,
na povrch 95 mm, 1956 mm
2 kg, al, ks

73W053
Lišta airline o20 mm al,
44x11,5 mm, 3000 mm
2,1 kg, al, ks

73W055
Lišta airline o20 mm al,
65x10 mm, 3000 m
2,1 kg, al, ks

7.3.3 rozpěrné tyče, lišty

alsap
Upevňovací lišty
73W060
Lišta upevňovací 3050/131/25 /3 mm
5 kg, al, ks

73W065
Lišta upevňovací 3050/131/25 /3 mm
7,5 kg, nerez, ks

730100
Lišta upevňovací 3050/131/25 /3 mm
7,4 kg, zn, ks

73W080
Lišta upevňovací o 20mm,
3000/129/o20/2,5mm
7,4 kg, zn, ks

73W085

Lišta upevňovací o 20mm,
3000/129/o20/2,5mm
7,4 kg, nerez, ks

73W090
Lišta upevňovací, 3000/84/o25
3,6 kg, zn, ks

730190
Lišta upevňovací kombi o 25mm
plachtové prkno 120x25x3500mm
12,3 kg, zn, ks

7.3.4 rozpěrné tyče, lišty

alsap
Rozpěrné tyče
73W203
Tyč rozpěrná, 2000 - 2080 mm
(19mm) DEKRA
7 kg, zn, ks

73W205
Tyč rozpěrná, 2000 - 2080 mm
(24mm) DEKRA
7 kg, zn, ks

73W293
Tyč rozpěrná univerzální 2190 - 2650 mm
(19mm) DEKRA
7 kg, zn, ks

73W295
Tyč rozpěrná univerzální 2190 - 2650 mm
(24mm) DEKRA
7 kg, zn, ks

73W300
Tyč rozpěrná univerzální 2190 - 2650 mm
(24mm)
4 kg, al, ks

73W297
Tyč rozpěrná univerzální 2190 - 2650 mm
PVC kryt (19/24/33mm) DEKRA
7 kg, zn, ks

73W315
Tyč rozpěrná čtvercová 40x40,
2190 - 2650 mm (24mm)
4 kg, zn, ks

7.3.5 rozpěrné tyče, lišty

alsap
Rozpěrné tyče
73W405
Tyč rozpěrná o42, podlaha/strop,
2100 - 2470 mm
4,6 kg, ks

73W410
Tyč rozpěrná o42, podlaha/strop,
2350 - 2720 mm
4,7 kg, ks

73W415
Tyč rozpěrná o42, podlaha/strop,
2650 - 3020 mm
4,9 kg, ks

730210
Mezibočnicové zábrana
2400-2700mm
certifikát DEKRA, 400 daN
10 kg, hliník, ks

7.3.6 rozpěrné tyče, lišty

