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7-43-63-14-015
              kábelér bekötés <=2.5mm2
                 2 -5 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-016
              kábelér bekötés <=2.5mm2
                 7 -10 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-017
              kábelér bekötés <=2.5mm2
                 12 -14 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-018
              kábelér bekötés <=2.5mm2
                 16 -19 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-019
              kábelér bekötés <=2.5mm2
                 24 -30 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-022
              kábelér bekötés >2.5mm2
                 2- 5 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-023
              kábelér bekötés >2.5mm2
                 7- 10 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-024
              kábelér bekötés >2.5mm2
                 12- 14 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-025
              kábelér bekötés >2.5mm2
                 16- 19 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     7-43-63-14-026
              kábelér bekötés >2.5mm2
                 24- 30 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     64-15-21-11
              kábelvégkiképzés
                 2-5 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     64-15-21-12
              kábelvégkiképzés
                 7-10 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     64-15-21-13
              kábelvégkiképzés
                 12-14 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     64-15-21-14
              kábelvégkiképzés
                 16-19 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     64-15-21-15
              kábelvégkiképzés
                 24-30 érszám esetén
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-1
              kábelárokásás
                 m=0.7 m, sz=0.4 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-2
              kábelárokásás
                 m=0.7 m, sz=0.6 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-3
              kábelárokásás
                 m=0.7 m, sz=0.8 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-4
              kábelárokásás
                 m=0.7 m, sz=1.0 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-5
              kábelárokásás
                 m=0.7 m, sz=1.2 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-11-6
              kábelárokásás
                 m=0,7 m, sz=1.5 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-12-1
              kábelárokásás
                 m=1.0 m, sz=0.4 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-
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     65-21-13-1
              kábelárokásás
                 m=1.3 m, sz=0.4 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-21-12-6
              kábelárokásás
                 m=1.0 m, sz=1.5 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-22-11-1
              földfúrás
                 4 m, ¤100 mm csővel
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-22-11-2
              földfúrás
                 4 m, ¤125 mm csővel
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-22-11-3
              földfúrás
                 4 m, ¤150 mm csővel
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-22-11-4
              földfúrás
                 4 m, ¤200 mm csővel
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-1
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=0.4 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-2
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=0.6 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-3
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=0.8 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-4
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=1.0 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-5
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=1.2 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-23-11-6
              homokágy készítés
                 v=0.2 m, sz=1.5 m
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-24-13-1
              kábeltéglázás
                 B' fedő, hosszirányban
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-24-13-2
              kábeltéglázás
                 B' fedő, keresztirányban
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-24-12-2
              kábeltéglázás
                 A' váltakozva, átlapoltan
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-21-1
              mechanikai védelem készítés
                 betonoszlop ¤1 1/4"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-21-2
              mechanikai védelem készítés
                 betonoszlop ¤2 1/2"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-24-1
              mechanikai védelem készítés
                 vasszerk. ¤1 1/4"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-24-2
              mechanikai védelem készítés
                 vasszerk. ¤2 1/2"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-25-1
              mechanikai védelem készítés
                 téglafal ¤1 1/4"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-25-2
              mechanikai védelem készítés
                 téglafal ¤2 1/2"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-26-1
              mechanikai védelem készítés
                 betonfal ¤1 1/4"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     65-25-26-2
              mechanikai védelem készítés
                 betonfal ¤2 1/2"
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     69-12-11-1
              kábelbújtatás
                 vízszintes I/a
                   Gyártó/Forgalmazó=-
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     69-12-11-2
              kábelbújtatás
                 vízszintes I/c
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     69-12-12-1
              kábelbújtatás
                 függőleges I/a
                   Gyártó/Forgalmazó=-

     69-12-12-3
              kábelbújtatás
                 függőleges I/c
                   Gyártó/Forgalmazó=-


