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Naamplaathouders
voor standaard tekstplaatjes 100 x 50 mm
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AANLASHOUDER incl. kapje type 20  uit verzinkt staal
type 21  uit RVS

Met vaste stift Ø 6 x 80 mm om direct aan buizen te lassen.
Alle houders zijn zowel horizontaal als verticaal 
te monteren.

60017 3,43 / st
aanvraag

100 st
100 st

2,92 / st
aanvraag

SCHUIFHOUDER incl. kapje type 90  uit verzinkt staal
type 91  uit RVS

Passend in standaard montagerails 26x18 mm 
(bij v. Flamco-rail). Alle compleet met schroefschoentje, 
bout en trapezium borgmoer.
Alle houders zijn zowel horizontaal als verticaal te monteren. 

60024 4,15 / st
aanvraag

100 st
100 st

3,53 / st
aanvraag

Bestel-

nummer

Prijzen

in € Verpakking

Bij levering in standaard

verpakkingseenheid

Prijzen in € 

SCHROEFHOUDER incl. kapje type 10  uit verzinkt staal 
type 15  uit RVS

Voor directe montage met schroeven, nieten
of popnagels aan wanden, deuren, kasten, kanalen etc.
Alle houders zijn zowel horizontaal als verticaal 
te monteren.

60015
60016

1,61 / st
2,83 / st

100 st
100 st

1,37 / st
2,41 / st

SOKKELHOUDER incl. kapje; 
model met staalband-bevestiging type 30  uit verzinkt staal

type 34  uit RVS
Bevestiging:

Stalen spanband 11mm x 25m
Stalen spanband 12mm x 30m

uit verzinkt staal 
uit RVS

Alle compleet met brede kunststof sokkel 
(bestand tot 130 ºC). Voor universele bevestiging rondom 
buis en/of isolatie. Alle houders zijn zowel horizontaal als 
verticaal te monteren.

60018
60020

60212
60215

2,86 / st
5,33/ st

1,03 / m
3,48 / m

100 st
100 st

1 rol
1 rol

2,43 / st
4,53 / st

18,00 / rol
73,10 / rol

SOKKELHOUDER incl. kapje;  
model met kunststofband  type 31  uit verzinkt staal
bevestiging type 35  uit RVS

Bevestiging:
met polypropyleen spanband breed 12,7 mm, rol= 30,5 mm
+ polypropyleen sluitgesp, passend op band 12,7 mm
handige spantang, passend op band 12,7 mm

Alle compleet met brede kunststof sokkel (bestand tot 
130 ºC) Voor universele bevestiging rondom buis en/of 
isolatie. Alle houders zijn zowel horizontaal als verticaal 
te monteren.
Aluminium APPLICATIETAPE breed 50 mm, rol=50m
(ter bescherming van Armaflex isolatie)

60019
60021

51079
51134
51135

60110

2,73 / st
5,28 / st

2,18 / m
0,48 / st

aanvraag

19,- / rol

100 st
100 st

1 rol
25 st
1 st

1 rol

2,32 / st
4,49 / st

40,80 / rol
11,25 / st
aanvraag

KLEMHOUDER incl. kapje type 80 uit verzinkt staal
type 84 uit RVS

Alle compleet met beugeltje en stelschroefjes M6 x 80 mm 
voor montage aan dunne leidingen en/of aan leidingen 
zonder isolatie. Alle houders zijn zowel horizontaal als 
verticaal te monteren.

60022
60023

60208
60210

3,17 / st
5,77 / st

0,92 / m
3,56 / m

100 st
100 st

1 rol
1 rol

2,70 / st
4,91/ st

16,02 / rol
74,21 / rol

Bevestiging:

Stalen spanband 9mm x 25m
Stalen spanband 9mm x 30m

uit verzinkt staal 
uit RVS



Standaard tekstplaatjes
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Logoplaatjes 100x50mm
Materiaal: 2-laags kunststof 0,8mm
Kleur: standaard wit met zwarte gravureTEKST NAAR KEUZE

Voordrukken logoplaatjes

De Verver-Best coderingsplaatjes met uw bedrijfslogo kunt u bij ons laten voordrukken 
vanaf 300 stuks. Wij houden deze logoplaatjes vervolgens voor u op voorraad. 
Daarna kunt u per project eenvoudig uw bestelling plaatsen door de gewenste coderingen 
in te vullen in het Verver-Best bestelformulier voor logoplaatjes 100x50mm. 

Neem contact op met ons voor meer informatie over het voordrukken van logoplaatjes voor 
uw bedrijf. Wij voorzien u graag van een vrijblijvende offerte.

Stuur een e-mail naar info@ververbest.nl of contacteer ons telefonisch via nummer 
0499 – 39 89 25.

Bevestigingsmogelijkheden logoplaatjes
Verver-Best biedt u een drietal mogelijkheden voor de bevestiging van uw logoplaatjes:

Zelfklevende achterzijde
Wij voorzien uw logoplaatjes op aanvraag van een zelfklevende achterzijde. 
Zo kunt u het logoplaatje eenvoudig op ieder gewenst object kleven.

Boorgaten
Wij voorzien uw logoplaatjes op aanvraag van boorgaten. U kunt zelf aangeven op welke 
plaats u een boorgat wilt en wat de gewenste diameter is. 

Schildfix buiscoderingssysteem
De logoplaatjes 100x50mm zijn geschikt voor gebruik in alle Schildfix naamplaathouders. 
In deze brochure vindt u meer informatie over de diverse types.




