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Alixo Framefoot
• Ter ondersteuning van ventilatiekanalen, pijpen en/of buizen
• ALX-1802 set omvat: 6 H-frame stelpoten voor buis 41 x 41 mm
• Exclusief bevestigingskit en profielen

Art. nr.  Omschrijving Draagkracht per stelpoot
ALX-1802 H-frame stelpoten set 305 x 305 mm 175 kg

Optionele bevestigingskit

Art. nr. Omschrijving

ALX-1908 Optionele bevestigingskit voor ALX-1802
(2 L-haken + 4 bouten M10x25 (met sluitringen) TVZ + M10 moeren TVZ)

Telescopisch regelbare buizendragers
• Vervaardigd uit verzinkt staal, voor het ondersteunen van buizen en leidingen
• Voor installatie op Fix-it Foot of H-frame (niet inbegrepen)
• Glijmoeren niet inbegrepen voor installatie op Fix-it Foot
• Eenvoudig in hoogte (220-400 mm) aan te passen door middel van duimschroef
• M8 tapbout voor bevestiging van leidingdragers en beugels
• Max. draagkracht: 80 kg (statisch)

Art. nr. Omschrijving
ALX-1800 Telescopisch regelbare buizendrager passend op Fix-it Foot
ALX-1801 Telescopisch regelbare buizendrager passend op H-frame

ALX-1800 ALX-1801

220-400 mm

Sendzimir verzinkte stalen profielen
• Profielen voor eigen verwerking (H-frames, konzolen, ...)
• Standaard profielen 38 x 40 & 41 x 41 mm uit voorraad 

leverbaar op lengte van 2 meter
• Einddoppen voor profielen 41 x 41 & 38 x 40 mm in kunststof

Art. nr. Afmetingen Lengte
ALX-1812 38 x 40 x 2 2 m
ALX-1813 38 x 40 x 2 3 m
ALX-1822 41 x 41 x 2,5 2 m
ALX-1823 41 x 41 x 2,5 3 m
ALX-9100 Einddop voor profiel 41 x 41
ALX-9101 Einddop voor profiel 38 x 40

ALX-1822
ALX-1823

ALX-9101

ALX-1812
ALX-1813

Montage anker
• Om constructies zoals zonnepanelen, airco’s, ventilatie units  

en andere installaties op platte daken eenvoudig te monteren
• Stevige voetplaat (voorzien van 4 boorgaten en sleuven), inclusief draadstang M10

Art. nr. Afm. voetvlak Materie Trekkracht St/doos
ALX-1960 Ø 196 RVS 316 700 kg/anker 50

Alle afmetingen in mm 

Alixo Foot Framefoot & toebehoren
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