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Inventarisatieformulier St.37/RVS balusters 
met horizontale en diagonale verbindingen 

Debiteurnummer : 

Bedrijfsnaam : 

Contactpersoon : 

Referentie : 

Handtekening 

……………………………………… 

Datum: 

Aanvraag: Opdracht: Levertijd: 
ca. 10 werkdagen, na retourontvangst getekende opdrachtbevestiging 

Maat 1 = bovenzijde koker tot hart maat 1 
Maat 2 = hart maat 1, hart maat 2 
Maat X = hart maat 2, hart maat X 
Maat X = hart maat X, hart maat X etc.  
W2 = diagonaal hoek tussen koker en dwarsligger 
Maat Y = bovenzijde koker tot hart boring 
Maat Z = hart op hart afstand boring wandanker (optioneel) 
W1= gaten wandanker onder x° t.o.v. richting dwarsliggers 
Richting boringen wandanker aangeven d.m.v. graden zoals in voorbeeld aanzicht W1. = 270°  

Buis St.37 Buis RVS V2A/AiSi304 
korrel 240geslepen 

Ø 33,7 x 3,25 mm

Ø 42,4 x 3,25 mm

Ø 48,3 x 3,25 mm

Ø x  mm 

Ø 33,7 x 2 mm

Ø 42,4 x 2 mm

Ø x  mm 

Alle maten zijn hart op hart. Het hart van iedere boring ligt bij 
de 0° (zoals afgebeeld) streeplijn = boorlijn  Andere maatvoeringen buis en boringen op aanvraag leverbaar

Vorm/Uitvoering Aantal Maatvoeringen en afstanden Specificaties (*=optioneel) 

stuks 

Aantal:  st. 

Buislengte:  mm 

Maat 1:  mm 
 

Maat 2:  mm 
 

Maat X:  mm 
 

Totaal aantal 
boorgaten X:  st. 

Aantal tot:   st. 
 

met boring in mm 
 

Ø 5,0
Ø 10,2
Ø 12,2
Ø 14,2
Ø 34,0

Diagonaal hoek t.o.v. 

verticale koker.* 

W2: ° 

OPTIONEEL: Boringen 
t.b.v. wand anker.*

Maat Y:  mm 
Maat Z:  mm 
 

boring (door en door) 
 

Ø 10,2
Ø 12,2
Ø 14,2

boring (eenzijdig) 

draadeind M8 

Gaten wandanker onder x° 

W1: ° 

Totaal aantal gaten 

 st 

stuks 

stuks 

stuks 

stuks 

stuks 

stuks 

Op alle offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden, gedeponeerd 
ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam,zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 
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