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VARIO-pääosat

4700460  VARIO katonharjankannatin alumiinia 4,60 m, katon kaltevuus 15° 883,75 palaEUR

 VARIO katonkannatin alumiinia 0,75 (sis. liittimet ja ruuvit)4710075 palaEUR218,15

4710150  VARIO katonkannatin alumiinia 1,50 m (sis. liittimet ja ruuvit) 287,45 palaEUR

 VARIO katonkannatin alumiinia 2,25 m (sis. liittimet ja ruuvit)4710225 palaEUR401,95

4710300  VARIO katonkannatin alumiinia 3,00 m (sis. liittimet ja ruuvit) 531,00 palaEUR

 VARIO katonkannatin alumiinia 3,75 m (sis. liittimet ja ruuvit)4710375 palaEUR643,30

4710450  VARIO katonkannatin alumiinia 4,50 m (sis. liittimet ja ruuvit) 763,10 palaEUR

 VARIO katonkannattimen päätykappale alumiinia 0,32 m, mukaan l. ruuvit4710032 palaEUR74,65

4712100  VARIO katonkannattimen adapteri alumiinia 1,00m 200,30 palaEUR

 VARIO katonkannattimen kulmakappale alumiinia 1,15 m, 37,5°, mukaan l. ruuvit4711115 palaEUR348,20

1388030  Putkenliitin ristikkokannattimeen terästä 0,41 m, sinkitty 28,45 palaEUR

 Kuusioruuvi M 14 x 65, sinkitty1453000 palaEUR1,55

7302003  Kuusiokolo-hattumutteri M 14 terästä, sinkitty 1,85 palaEUR

 Varokepultti ristikkokannattimelle 14 x 70 mm, mukaan lukien lukitussokka1388114 palaEUR4,05

4726257  VARIO pitkittäisjokka alumiinia 2,57 m 93,40 palaEUR

 VARIO pitkittäisjokka alumiinia 2,50 m4725250 palaEUR92,35

4730008  VARIO diagonaalijokka alumiinia 2,61 m 93,40 palaEUR

 VARIO diagonaalijokka alumiinia 2,68 m4730007 palaEUR93,40

4730001  VARIO diagonaalijokka alumiinia 2,91 m 99,45 palaEUR

 VARIO diagonaalijokka alumiinia 2,90 m4730002 palaEUR99,45

4740257  VARIO harjajokka alumiinia 2,57 m 124,20 palaEUR

 VARIO harjajokka alumiinia 2,50 m4740250 palaEUR124,20

4741257  VARIO harjajokka 37,5° alumiinia 2,57 m 127,90 palaEUR

 VARIO harjajokka 37,5° alumiinia 2,50 m4741250 palaEUR127,90

4750257  VARIO räystäsjäykistes alumiinia 2,57 m 210,55 palaEUR

 VARIO räystäsjäykistes alumiinia 2,50 m4751250 palaEUR210,55

4752257  VARIO-kulmakappaleen jäykiste alumiinia 2,57 m 217,20 palaEUR

 VARIO-kulmakappaleen jäykiste alumiinia 2,50 m4753250 palaEUR217,20

4720620  VARIO päätuki alumiinia 6,20 m 846,10 palaEUR

 VARIO päätuki alumiinia 8,20 m4720820 palaEUR1.070,55

4760200  VARIO kannatintuki 200 terästä 0,73 m, sinkitty 148,35 palaEUR

 VARIO kannatintuki 200 terästä 0,74 m, sinkitty4761200 palaEUR148,35

4760400  VARIO kannatintuki 400 terästä 0,73 m, sinkitty 153,55 palaEUR

 VARIO kannatintuki 400 terästä 0,74 m, sinkitty4761400 palaEUR153,55

4760401  VARIO kannatintuki 400 terästä 1,09 m avainväli 19  ALFIX 168,20 palaEUR

 VARIO kannatintuki 400 terästä 1,10 m, sinkitty4761401 palaEUR168,20

4760500  VARIO kannatintuki saranallinen terästä 0,73 m, sinkitty 239,20 palaEUR

 VARIO kannatintuki saranallinen terästä 0,74 m, sinkitty4761500 palaEUR239,20

4760501  VARIO kannatintuki saranallinen terästä 1,09 m, sinkitty 255,90 palaEUR

 VARIO kannatintuki saranallinen terästä 1,10 m, sinkitty4761501 palaEUR255,90

4790080  Keder-peite PVC 2,46 x 8,00 m, valkoinen, 590 g/m² 468,05 palaEUR

 Keder-peite PVC 2,46 x 10,00 m, valkoinen, 590 g/m²4790100 palaEUR504,05
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4790120  Keder-peite PVC 2,46 x 12,00 m, valkoinen, 590 g/m² 549,65 palaEUR

 Keder-peite PVC 2,53 x 8,00 m, valkoinen, 590 g/m²4791080 palaEUR477,65

4791100  Keder-peite PVC 2,53 x 10,00 m, valkoinen, 590 g/m² 540,05 palaEUR

 Keder-peite PVC 2,53 x 12,00 m, valkoinen, 590 g/m²4791120 palaEUR645,65

4762060  VARIO kuljetin terästä 0,60 m, keder-hallin kiinnittimellä 733,60 palaEUR

 VARIO kuljetin terästä 0,60 m, kannatintuki 15°4762061 palaEUR744,75

4770180  VARIO kolmiotuki terästä 1,80 x 0,73 m, sinkitty 148,35 palaEUR

 VARIO kolmiotuki terästä 1,80 x 0,74 m, sinkitty4771180 palaEUR148,35

4799001  Uraohjattu kuljetuspyörä terästä 0,50 m, ø 200 mm, sinkitty 209,35 palaEUR

 VARIO-kulkukisko alumiinia 2,07 m4763207 palaEUR329,35

4763257  VARIO-kulkukisko alumiinia 2,57 m 404,10 palaEUR

 VARIO-kulkukisko alumiinia 3,07 m4763307 palaEUR478,80

4763200  VARIO-kulkukisko alumiinia 2,00 m 318,60 palaEUR

 VARIO-kulkukisko alumiinia 2,50 m4763250 palaEUR393,35

4763300  VARIO-kulkukisko alumiinia 3,00 m 468,05 palaEUR

 VARIO-adapteri terästä 0,70 m kulkukiskolle, ALFIXille/UNIFIXille4762500 palaEUR64,90

4762501  VARIO-adapteri terästä 1,09 m kulkukiskolle 76,70 palaEUR

 VARIO-adapteri terästä 1,10 m kulkukiskolle4762601 palaEUR76,70

4762000  VARIO-kantolevy terästä 0,15 x 0,18 m kulkukiskolle, mukaan lukien standardoidut osat 48,40 palaEUR

 VARIO-iskunvaimennin terästä 0,22 m4762001 palaEUR29,95

4762002  VARIO-pysäytin terästä VARIO-kulkukiskolle 32,55 palaEUR

VARIO-lisävarusteet

1305019  Kääntötapin kytkin avainväli 19 10,20 palaEUR

 Kääntötapin kytkin avainväli 221305022 palaEUR10,20

1303019  Kiertokytkin 48/48 avainväli 19 11,70 palaEUR

 Kiertokytkin 48/48 avainväli 221303022 palaEUR11,70

4350019  Vetohihnakytkin avainväli 19 ja karabiinihaka 77,05 palaEUR

 Vetohihnakytkin avainväli 22 ja karabiinihaka4350022 palaEUR77,05

4799008  VARIO uraprofiilin jatke 250 alumiinia, mukaan l. ruuvit ja mutterit 41,45 palaEUR

 VARIO uraprofiilin jatke 500 alumiinia, mukaan l. ruuvit ja mutterit4799009 palaEUR36,50

4799010  VARIO uraprofiilinpidennys, alumiini, 0,09 m, 4x lieriöuppokantaruuvi M12x30, 4x 29,45 palaEUR

 VARIO räystäsjokan liitin terästä, kääntötapilla, sinkitty4745300 palaEUR21,20

4799011  VARIO Keder-profiilin liitin terästä, sinkitty 10,50 palaEUR

 Lieriöruuvi terästä M 12 x 30, sinkitty7301025 palaEUR1,10

7301030  Kuusiokolomutteri M 12, sinkitty 0,95 palaEUR

 Lukitusssokka terästä, sinkitty1450000 palaEUR1,65

4799020  VARIO vaahtokumi katonkannattimen tiiviste, 6 mm paksu, itseliimautuva 1,65 palaEUR

 VARIO vaahtokumi Keder-kiskon tiiviste, 4 mm paksu4799005 palaEUR1,55

3740001  Vakiomallinen kertakäyttöside 300 x 4,80 mm, valkoinen 0,30 palaEUR

 Räikän kiinnityshihna 6,00 m, yksiosainen3768004 palaEUR23,70

3782004  Telineen köysi muovia 1,50 m, sinivalkoinen 1,45 palaEUR

 Telineen köysi muovia 2,50 m, sinivalkoinen3782006 palaEUR1,80

3741000  Hihnan pikalukitin 0,55 m, vihreä 1,90 palaEUR

VARIOn keder-kiskojärjestelmä

4799000  Keder-kiskon kannatin terästä avainväli 19, sinkitty 37,05 palaEUR

 Keder-kiskon kannatin terästä avainväli 22, sinkitty4799015 palaEUR37,05
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4799019  VARIO keder-kiskon kannatin 360° säädettävä terästä puolikytkimellä avainväli 19, telineputkille 39,95 palaEUR

 Keder-kisko alumiinia 0,50 m kääntötapilla4775050 palaEUR25,30

4775180  Keder-kisko alumiinia 1,80 m, 2 reikää / puoli 76,40 palaEUR

 Keder-kisko alumiinia 2,30 m, 2 reikää / puoli4775230 palaEUR101,30

4775300  Keder-kisko alumiinia 3,00 m, 2 reikää / puoli 105,55 palaEUR

 Keder-kisko alumiinia 4,00 m, 2 reikää / puoli4775400 palaEUR137,20

4775500  Keder-kisko alumiinia 5,00 m, 2 reikää / puoli 163,35 palaEUR

 Keder-kisko alumiinia 6,00 m, 2 reikää / puoli4775600 palaEUR195,85

4776200  VARIO keder-kiskon seinäprofiili alumiinia 2,00 m, 2 reikää / puoli 97,85 palaEUR

 VARIO keder-kiskon seinäprofiili alumiinia 2,50 m, 2 reikää / puoli4776250 palaEUR151,10

4776300  VARIO keder-kiskon seinäprofiili alumiinia 3,00 m, 2 reikää / puoli 179,80 palaEUR

 Keder-kiskon pitkittäisliitin terästä 300 x 50 mm, sinkitty, sis.4799014 palaEUR98,00

4745257  VARIO räystäsjokka terästä 2,57 m 28,10 palaEUR

 UNIFIX-takakaide terästä 2,50 m, sinkitty2060250 palaEUR22,60
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