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BIS montagebånd
Den fleksible løsning til diverse ophængsopgaver

Fastgør den.
Sikre den. Fix den.



BIS montagebånd

Lige eller 
bølget

Galvaniseret, 
aluminium eller 
rustfrit stål

Pakket i praktisk 
kasse eller kassette

Almindelig eller 
plastikbelagt



walraven.com

BIS montagebånd

Walraven BIS montage bånd er perforerede metalbånd

egnet til at ophæng, fastgørelse eller stramme forskellige 

elementer i bygninger, renoveringsprojekter og gør-det-selv 

opgaver. De kan let klippes, bøjes og formes efter dine krav 

og er en god løsning på uventede problemer "hvor du end 

arbejder".

BIS montage bånd fås som lige eller buet, i galvaniseret stål, 

aluminium og rustfrit stål og med et forskelligt udvalg af 

hulmønster, tykkelse og bredde. Produkt og emballage tilpasning 

er tilgængeligt på forespørgsel.

Fordele

■  Form, bredde og mønster, der passer til en bred vifte af 

applikationer

■ Dispenserkassetter (10m) giver nem håndtering og opbevaring 

■  Kan bruges med skruer, søm, bolte, ankre eller andre egnede 

monteringer

■  Fremragende produkt til de fl este arbejdspladser inden for HVAC, 

DIY, sanitære eller elektriske indstillinger

■    Kan leveres med en højkvalitets plastcoating, som giver pålidelig 

elektrisk isolering og korrosionsbestandighed

■ Nem at klippe, bøje og forme

Anvendelsesområder

■   Typiske anvendelsesområder omfatter suspenderingsrør og luftkanaler, sikring af kabler og fi ttings, 

montering af elektriske og sanitære komponenter.
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Galvaniseret stål

Artikelnummer b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Boks

0835012 12 x 0.8 10 14.5 5.0 560 10

0835017 17 x 0.8 10 20.2 7.0 800 10

0835026 26 x 1.0 10 25.0 8.0 1,800 10

Artikelnummer b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Boks

0833012 12 x 0.8 10 14 5.0 1,210 10

0833017 17 x 0.8 10 20 7.0 1,730 10

0833026 26 x 1.0 10 25 8.0 3,900 10

Rustfrit stål: A4/AISI316

Aluminium

Rustfrit stål

Et "must-have" i enhver 
værktøjskasse

Produkt information

Artikelnummer b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Boks

0834112 12 x 1.0 10 14.5 5.0 190 10

0834117 17 x 1.0 10 20.2 7.0 270 10

BIS montagebånd
Den fl eksible løsning til diverse ophængsopgaver
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Artikelnummer b x s 
(mm)

L 
(m)

k 
(mm)

d1 
(mm)

d2 
(mm)

Fa,z 
(N)

Boks

08310117 17 x 0.8 10 12 7.0 3.0 800 10

08310217 17 x 0.8 25 12 7.0 3.0 800 10

08310125 25 x 0.8 10 14 8.5 4.0 1,320 10

08310225 25 x 0.8 25 14 8.5 4.0 1,320 10

Galvaniseret stål

Galvaniseret stål

Galvaniseret stål, plastbelagt

Artikelnummer b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Boks

0831012 12 x 0.8 10 8 5.0 560 10

0831017 17 x 0.8 10 12 7.0 800 10

0830012 12 x 1.0 10 8 5.0 700 10

0830017 17 x 1.0 10 12 7.0 1,000 10

0831026 26 x 1.0 10 14 8.5 1,750 10

Artikelnummer b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Boks

0839018 18 x 1.2 10 20 6.5 800 10

Produkt information
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Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskevet i denne brochure? Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at fi nde

den bedste løsning til dit projekt? Så kontakt os i dag!

Find ud af hvordan vi kan hjælpe
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Danmark

Walraven Nordic AB

Nordenskiöldsgatan 6

211 19 Malmö (SE)

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com


