RUBBEREN
OPRIJPLATEN
DORPELBRUG
voor een veiligere omgeving
ideaal voor het wegwerken van kleine drempels

PVC v

rij

4 x 40 mm
6 x 60 mm

kant-en-klare oplossing
zowel binnen- als buitenshuis
van nature antislip
verkrijgbaar met of zonder kleefstrook
beschikbaar in hoogtes tussen 4 mm en 48 mm
standaard lengte van 90 cm, eenvoudig met cutter op
de gewenste lengte te snijden

8 x 80 mm
10 x 100 mm
12 x 120 mm
16 x 150 mm
20 x 150 mm
24 x 150 mm
28 x 200 mm
32 x 200 mm
36 x 200 mm
40 x 250 mm

zoz voor referenties
ingevoerd in België door:

44 x 250 mm
48 x 250 mm
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OPRIJPLATEN

referentie:
met/zonder kleefstrook

hoogte:

lengte:

4 mm

40 mm

DBR04K/DBR04

6 mm

60 mm

DBR06K/DBR06

8 mm

80 mm

DBR08K/DBR08

10 mm

100 mm

DBR10K/DBR10

12 mm

120 mm

DBR12K/DBR12

16 mm

150 mm

DBR16K/DBR16

20 mm

150 mm

DBR20K/DBR20

24 mm

150 mm

DBR24K/DBR24

28 mm

200 mm

DBR28K/DBR28

32 mm

200 mm

DBR32K/DBR32

36 mm

200 mm

DBR36K/DBR36

40 mm

250 mm

DBR40K/DBR40

44 mm

250 mm

DBR44K/DBR44

48 mm

250 mm

DBR48K/DBR48
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