
Voor vaste en opklapbare toiletbeugels, douchezittingen, vloerstatief, hoogte verstelplaten en wegzwenkbare papegaai.

Voor wandbeugels Ergogrip, doucheramen, wastafelbeugel, trapspilbeugel, kozijnbeugel en rugleuningen t.b.v. toilet.

Bevestigings
adviezen

Deze bevestigingsadviezen geven een indicatie van de mogelijkheden. De bevestigingsmethoden en de lengtes van de schroeven dienen aan de hand van de aard van de wand 
bepaald te worden. Handicare is niet verantwoordelijk voor ondeskundige bevestiging van de producten en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Handicare heeft dit productoverzicht met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar productspecificaties en de assortimentssamenstelling kunnen tussentijds wijzigen.  
Handicare aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de in deze brochure vermelde gegevens.

Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), 

bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen

Injectiemortel + draadstang 

Evt. toe te passen materialen zijn: 

- FIS VS 150 C set art. 45302 of  

  FIS VS 150 C art. 0509 

- Fischer Draadstang M8

rvs draadstang M8

Ongeperforeerd/massief gasbeton (Ytong, Durox), 

bimsteen, gipsblokken massieve drijfsteen

Injectiemortel + draadstang 

Evt. toe te passen materialen zijn: 

- FIS VS 150 C set, art. 45302 of  

  FIS VS 150 C art. 0509 

- Fischer Draadstang M6

rvs draadstang M6

Geperforeerd/hol 

holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen

Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls 

Evt. toe te passen materialen zijn: 

- FIS VS 150 C set art. 45302 of  

  FIS VS 150 C art. 0509 

- Fischer Injectiehuls FIS HK 14x70K art.50436 

- Fischer Inschroefhuls FIS E 8x85K art.58050

rvs schroeven 8 mm

Geperforeerd/hol 

holle baksteen (Poriso), holle kalkzandsteen

Injectiemortel + injectiehuls + inschroefhuls 

Evt. toe te passen materialen zijn: 

- FIS VS 150 C set art. 45302 of 

  FIS VS 150 C art. 0509 

- Fischer injectiehuls FIS HK 12x60K art.50432 

- Fischer inschroefhuls FIS E 6x75K art.58049

rvs schroeven 6 mm

Gipskarton, geperste 

houtvezelplaat, spaanplaat

Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex rvs houtschroeven 8 mm

Gipskarton, geperste 

houtvezelplaat, spaanplaat

Wand verstevigen met bijvoorbeeld multiplex rvs houtschroeven 6 mm

Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, 

dikte 32 mm

rvs houtschroeven 8 mm

Voorwandsysteem bv. Geberit, Wisa Wand verstevigen met bijvoorbeeld watervast multiplex, 

dikte 32 mm

rvs houtschroeven 6 mm

Type wand

Ongeperforeerd/massief beton,  

natuursteen, baksteen, kalkzandsteen

Advies

Fischer Universeelplug 

UX 10 art. 77869

Schroeven

rvs schroeven 8 mm

Type wand

Ongeperforeerd/massief beton,  

natuursteen, baksteen, kalkzandsteen

Advies

Fischer Universeelplug 

UX 10 art. 77869

Schroeven

rvs schroeven 6 mm


