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Goot verbindingsstuk met rubber | Staal | Ø 125 mm | Kleur grafiet

Artikelnr.: 4140201000
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Productinfo

Stalen dakgoten

De hoogwaardig verzinkte delen worden beschermd met een zeer goede 50 µm Pural coating waardoor deze
stalen dakgoten / regengoten zeer goed kleur- en roestbestendig zijn. Dit systeem is zelfs bij extreme temperaturen
van -15 tot 120° noch 100% vormbestendig.

Garantie

Op deze stalen dakgoten hebt u 10 jaar garantie.

Inhoud

1 stuk
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Verbindingsstuk

Gewicht (ca.) 0,06 kg

Materiaal Staal

Kleur Grafiet

Garantie 10 jaar bestendigheid

Diameter 125 mm

Merk Plastal
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Montage

De dakgoten zijn heel eenvoudig zelf ze monteren. Delen laten zich of samen in elkaar schuiven of plakken en
kunnen ook zelf ingekort worden.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.
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