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BIS Montageband
De flexibele oplossing voor diverse toepassingen

Hang het op. 
Zet het vast. Bevestig het.



BIS Montageband

Recht of golvend

Verzinkt staal, 
aluminium of 
roestvast staal 
(RVS)

Verpakt in praktische 
afroldoos of -cassette

Met of zonder 
plastifi cering
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BIS Montageband

Walraven BIS Montagebanden zijn geperforeerde metalen 

banden geschikt voor het ophangen, bevestigen, aanhalen 

of vastzetten van verschillende elementen in constructie, 

renovatie en DIY situaties. Ze kunnen eenvoudig geknipt, 

gebogen en gevormd worden naar de vereisten voor uw 

toepassing en zijn een geweldige oplossing voor onverwachte 

problemen tijdens uw werkzaamheden.

BIS Montagebanden zijn recht of golvend beschikbaar in verzinkt 

staal, aluminium en roestvast staal (RVS) en met een selectie aan 

gatenpatronen, diktes en breedtes. Volledige product- en 

verpakkingsaanpassing is mogelijk op aanvraag.

Pluspunten

■ Vorm, breedte en patroon zijn geschikt voor vele toepassingen

■   Afrolcassettes (10m) zorgen voor eenvoudige toepassing en 

gemakkelijk opbergen

■   Kan verwerkt worden met schroeven, spijkers, bouten, ankers of 

andere geschikte bevestigingsmaterialen

■   Excellent product voor vrijwel alle toepassingen in HVAC, DIY, 

sanitaire of elektrische bevestigingen

■   Beschikbaar met een hoge kwaliteit plastic coating, 

welke zorgt voor een betrouwbare elektrische isolatie en  

corrosiebestendigheid 

■  Eenvoudig te knippen, buigen en vormen

Toepassingen

■  Toepassingen van montageband zijn onder andere het ophangen van buizen en luchtkanalen, 

het vastzetten van kabels en installaties en het bevestigen van elektrische en sanitaire onderdelen.
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Verzinkt staal

Art.nr. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Doos (st.)

0830012 12 x 1,0 10 8,0 5,0 1.050 10

0830017 17 x 1,0 10 12,0 7,0 1.500 10

0831012 12 x 0,8 10 8,0 5,0 840 10

0831017 17 x 0,8 10 12,0 7,0 1.070 10

0831026 26 x 1,0 10 14,0 8,5 2.620 10
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Art.nr. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Doos (st.)

0833012 12 x 0,8 10 14,0 5,0 1.160 10

0833017 17 x 0,8 10 20,0 7,0 1.560 10

0833026 26 x 1,0 10 25,0 8,0 3.690 10

Roestvast staal (RVS): A4/AISI316

Roestvast staal (RVS)

Productinformatie
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Aluminium

Art.nr. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Doos (st.)

0834112 12 x 1,0 10 14,5 5,0 280 10

0834117 17 x 1,0 10 20,2 7,0 310 10

BIS Montageband
De fl exibele oplossing voor diverse toepassingen
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Zonder verpakking

* Zonder verpakking.    ** Verpakt in een doos.

Verzinkt staal, geplastifi ceerd

Onmisbaar in iedere 
gereedschapskist

Productinformatie

Art.nr. b x s (mm) L (m) k (mm) d1 (mm) Fa,z (N) Doos (st.)

0832714 14 x 3,0 10 15,0 4,5 880 10

0832728 26 x 3,2 10 16,0 8,5 1.400 10

Art.nr. b x s (mm) L (m) k (mm)
d1 
(mm)

d2 
(mm)

Fa,z 
(N)

Doos 
(st.)

0832719 *  19 x 3,0 10 15,0 6,5 4,5 1.230 10

0832019** 19 x 3,0 10 15,0 6,5 4,5 1.230 18
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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)
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Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Wij helpen u graag verder

NL:


