
Datasheet

KIT FIX PPJBT - VIERKANTE KOLOMVOETEN OP PLAATJE
"KLAAR OM TE BEVESTIGEN"

KIT FIX PPJBT - Vierkante kolomvoeten
op plaatje "klaar om te bevestigen"

page
1/3

ZAC des quatre chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2016-08-25 www.strongtie.nl

De vierkante kolomvoeten
op plaatje PPJBT worden
aanbevolen om kleine
bouwwerken uit te voeren
zoals afsluitingen en lichte
tuinconstructies. Zeer
eenvoudig demonteerbaar,
kunnen worden vastgebout
op betonnen en
stalen ondergrond of
vastgeschroefd op hout.

KENMERKEN

Materiaal

• Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
• Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF

EN ISO 1461,
• Dikte lichaam : 2 tot 3 mm naargelang van het

model,
• Dikte plaatje : 2,5 tot 3 mm naargelang van het

model.

Voordelen

• Geleverd met de bevestigingsaccessoires,
• Verstevigd plaatje met dikte van 2,5 mm maakt

model PPJBT beter bestand tegen vervorming,
• Plaatje met afgesneden hoeken voor meer

veiligheid,
• Compatibel met de gangbare, in de handel

verkrijgbare kolomdoorsneden.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

• Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout enz.
• Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout enz.

Toepassingsgebieden

• Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen,
• Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports,
• Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin.

www.strongtie.nl


Datasheet

KIT FIX PPJBT - VIERKANTE KOLOMVOETEN OP PLAATJE
"KLAAR OM TE BEVESTIGEN"

KIT FIX PPJBT - Vierkante kolomvoeten
op plaatje "klaar om te bevestigen"

page
2/3

ZAC des quatre chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2016-08-25 www.strongtie.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
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PLAATSING

Bevestigingen

Deze set bevat het :

• 1 kolomvoeten PPJBT70 of PPJBT90 in thermisch verzinkt staal,
• 4 doorsteekankers WA M10-78/5 in elektrolytisch verzinkt staal,
• 2 houtdraadbouten LAG 10-50 in wit verzinkt staal.  

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.).
De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl
e.d.).
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