


Aanwijsbordje (huisaansluiting) Bordje (leeg)
Met T-kruis en komma’s Water (blauw) 50
50 x 65 mm Gas (geel)  50
inclusief achterplaat  Oranje (zonder opschrift) 50
(met uitsparing voor transponder) Wit (zonder opschrift) 50

Aanwijsbordje (meervoudige huisaansluiting) zonder opschrift / 50
50 x 65 mm zonder T-kruis
inclusief achterplaat (met uitsparing voor transponder) zonder komma’s (wit)

4-voudige montageplaat zwart 1
100 x 130 mm voor muurbevestiging
voor huisaansluitbordjes

Afdekplaat wit 1
50 x 65 mm voor 4-voudige montageplaat

Metalen-sorteerkoffer
poedergecoat, rood,
met kunststof vakken, leeg
Grootte I 44 x 33 x 7 cm 1
Grootte II (twee lagen) 44 x 33 x 13 cm 1

Bestelnummers

Het huisaansluitbordje van FP
compact • informatief • veilig
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optioneel met transponder

• Heel kompact (slechts 50 x 65 mm) 
kompleet met achterplaat.

• Gemaakt van weer- en UV bestendig
LURAN S materiaal.

• Voorzien van de beproefde FP-zelfvergrende-
ling en driepunts klikbevestiging.

• Geschikt voor 10 mm FP crijfer- en
letterplaatjes.

• Viervoudige achterplaat voor bordjes met
T-kruis of meervoudige symboolaanduidingen
leverbaar.

Zo kan niet alleen de positie van de huisinvoer,
maar ook die van de daarbij behorende
afsluiters of verdeelstukken op de zelfde manier,
en duurzaam worden aangegeven.

Verdere voordelen:
Het FP-huisaansluitbordje is voorbereid op
toekomstige transpondertechniek en is hier-
door gebruiksklaar voor door EDV ondersteunde
kontrole en aktiviteiten. Door de makkelijke
montage (met 1 of 2 schroeven of montagekit)
en vooral door de compacte afmeting, is een
hoog acceptatieniveau te verwachten van
heiseigenaren voor grevelbevestigin.

Leverbaar in de kleuren geel (gas), blauw
(water), oranje (stadsverwarming), en wit
(kabel/telecom-huisaansluiting).

postbus 45 · 2210 AA Norrdwijkerhout · Delfweg 48 · 2211 VN Noordwijkerhout
telefoon 0252-416950 · fax 0252-419258 · e-mail info@arnomij.nl

Aanbrengen van speciale tekst d.m.v. Heizprägen op aanvraag. Cijfer- en letterplaatjes 10 mm, zie onze prijslijst.

Omschrijving Type/Tekst Verpakking

 
 
 

 


