
SCAN INSPEKTIONSLEM
INSPEKTIONSLEM I STÅL

Inspektionslemmen i stål anvendes til indbygning i 
gipsvægge og gipslofter, uden brug af specialværktøj.

Skunk- og inspektionslemmen består af tre dele: rammen, 
lågen og fæstningsbeslag.

De anvendes til konstruktioner ved både 1 eller 2 lags 
gipsplader.

Inspektionslemmen er produceret i galvaniseret stål og er 
pulverlakeret.

Farve: Hvid, NCS 0502Y.

PRODUKT DATA OG EGENSKABER DIMENSION TUN NR.

Inspektionslem i stål (TC-std.)
TC-std. er lagervare. Øvrige farver og mål samt

BS 30 og BS 60 kan leveres på bestilling.

150 x 150 mm 5124405

200 x 200 mm 5655961

200 x 300 mm 1405940

300 x 300 mm 5655962

300 x 400 mm 1405941

400 x 400 mm 5655963

500 x 500 mm 5655965

600 x 600 mm 5655966



OPLEV FORDELENE 
VED SAMLASTHANDEL

Bredt produktsortiment 
Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks 

brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding
Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster 

med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere 

lagerbinding.

Fleksibelt lager
BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed 

for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi 

”opbevarer“ varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også 

selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering
Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også 

selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til  

dag i hele landet.

Logistik
Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. 

Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre 

og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt 

etablerede.

Åbningstider
Kontor:  
Mandag-torsdag  kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:   
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00

Fredag kl. 7.00 - 14.00

Kontakt
BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
 
bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

– en sikker samarbejdspartner siden 1987


