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PLAKA - WINKELHAAK 
Winkelhaak in verzinkt of roestvast staal 
REF 02.03.01 - Versie V01 - 11/08/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 

Productbeschrijving 
 

De winkelhaken zijn ontworpen voor een verscheidenheid aan veel voorkomende toepassingen voor de 
bevestiging van diverse elementen in het gebouw (beton, staal, hout ...). 
Ze zijn thermisch verzinkt na fabricatie of in roestvast staal 304. 
De sleufgaten zorgen voor een regeling van de winkelhaak in 2 richtingen  
De standaard afmetingen hieronder zijn voorradig, maar ook andere dimensies en materialen zijn bij ons 
verkrijgbaar. 
 
 

Toepassingsgebied 
 

Bevestiging  van verschillende elementen (beton, staal, hout, ...) 
 
 

Eigenschappen 
 

Mechanische eigenschappen 

Staal 
Verzinkt 

Staal S235 JR 
Thermisch verzinkte coating: 

• lokale dikte ,minimum  waarde 45 µm 

• gemiddelde dikte, minimum waarde 55 µm 

Roestvrij RVS 304 
 
 

Dimensies 
 

Standaard op voorraad 

 

Verzinkt staal 

Code AxB (mm) 
Sleufgat  

(mm) 
Gewicht 
(Kg/stuk) 

SAEG080080 80x  80 40 X 14 0,68 

SAEG080080S 80x  80 40 X 17 0,67 

SAEG080120 120x  80 40 X 14 0,89 

SAEG080120S 120x  80 40 X 17 0,88 

SAEG120120 120x120 40 X 14 1,11 

SAEG120120S 120x120 40 X 17 1,08 

RVS 304 

SAEI080080 80x  80 40 X 14 0,66 

SAEI080120 120x  80 40 X 14 0,85 

Vervaardiging van andere dimensies en andere staalkwaliteiten op aanvraag. 

 

 
 

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com

