
Forhandler Dato

Lev dato

Solgt af

Mærke:

Antal Profil Komplet el. 
kun stang

Farve Type 
buk

A 
(lige stænger)

B C D E Nedhæng-
slængde

Parkering Betjeningsside Antal 
glidere

Vinkel 
længde

Antal 
beslag

Bemærkning

Måltilpassede skinner

Midtager 9-11  2605 Brøndby

Alle mål er stangmål
Radius på buk er 10 cm

Forhold imellem vinkel og buk :

3 5 7 9 12 14
4,9 5,9 7,9 9,9 12,9 14,9

Vinkel

Buk

www.aluproff.dk

Telefon:   4360 0063
Fax: 
Mail: 

     ����������
salg@aluproff.dk Med og uden buk

Dette er en erhvervsordre. Der afviges 
fra EN 13120 (Ikke børnesikret produkt)
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