
SMART 
SOLUTIONSWe make your life easy!



Henco – voor alles een oplossing!

Universele muurplaatbrug

Deze 3 mm dikke beugel uit gegalvaniseerd staal kan voor diverse toepassingen 
worden gebruikt: douche- & badkranen, onderbouw en een stevige verankering achter 
gyprocwanden. De beugel heeft de volgende specificaties:
} Robuuste stalen beugel
} Solide wandmontage 
} Nauwkeurige bevestiging op de juiste as-afstand
} Verschillende diepten voor verborgen montage 
} Vrij te kiezen rugplaat 

PLP-P-PK
Hartafstand 153 mm

PLF-P-PK
Hartafstand 120 mm en 153 mm



2PK / 2PKW

2PK-K

2SK

2P

2P-K

3P-VK

4P

Mogelijke combinaties



Wall box

} Hoogwaardige kunststof corrosiebestendige inbouwdoos
} Doos in neutrale kleur geleverd met een blauw en rood deksel
} Geringe afmetingen voor makkelijk inslijpen (95x33x40mm)
} Ook makkelijk te combineren met gipswanden op staalprofiel
} Homogene sluiting voor inbouw in metsel of bezettingswerk
} Voorzien van een ril die mantelbuis vasthoudt en zorgen voor de aansluiting aan  
      de leiding.
} De inbouwdoos kan snel en eenvoudig geopend worden
} De leiding en de aansluitkoppeling zijn gemakkelijk bereikbaar zonder  
      wandbeschadiging.
} Zijn geschikt voor verwarmings- en sanitaire toepassingen
} Corrosiebestendige, voor geperforeerde stalen montage beugel
} As-afstanden van 40, 50, 80, 120 en 153 mm aangeduid op de montagebeugel 
     gereed voor alle gangbare H-blokken en sanitaire kranen
} Praktische montagelat als accessoire verkrijgbaar voor holle gipswanden of vloer  
      uitvulling
} Leverbaar in 16 en 20 mm persaansluiting en 16 mm schroefaansluiting

Accesoire

Plug
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Hencofix: dubbele muurplaat voor gipsplaat Ø16 en Ø20

} Verbeterde gipswandoplossing in RVS met messing muurplaten. 
} De plaat kan zowel dubbel- als enkelvoudig gebruikt worden. Eén referentie voor  
 twee mogelijkheden zorgt voor een optimalisatie van uw voorraad.
} Fitting met nieuwe inclinatie voor een betere verwerking tijdens het plaatsen.
} Nieuwe messing persfitting uit één stuk, voor een perfecte verbinding.
} Nieuwe muurplaat in diameter 20x1/2” voor een douchekop met een groter debiet.  
    Bestaat ook in diameter 16x1/2”.

Buis op maat snijden en kalibreren.

Gaten boren. Plaat fixeren op muur.

Bochtstukken fixeren in plaat.Persen.

Klaar voor afwerking.


