
Kit paneel/handrail

Panelen vastmaken aan bestaande 
leuningen

Kit paneel/handrail laat toe onze standaard 
gaaspanelen ST20 en UR350 vast te maken aan een 
bestaande handrail.

De flexibiliteit inzake het bevestigen van de kit aan de 
leuning maakt dat de kit past op de meeste systemen 
met ronde buizen. De beugel heeft een rubber 
afscherming om vibraties op te vangen die de leuning 
kan voortbrengen.
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DATA

Systeemcomponenten

36803300 Kit paneel/handrail (10 stuks)
89050811 Klem Ø40mm met rubber, M8
89050812 Klem Ø50mm met rubber, M8
Kit 36803300 bevat geen klemmen. Deze moeten nog 
toegevoegd worden, afhankelijk van de afmeting van de 
leuning Ø40mm of Ø50mm. Andere afmetingen zijn 
verkrijgbaar op aanvraag.
De kit past enkel op panelen ST20, UR350, UR300 en UR325.
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Systeempanelen

ST20 machinehekwerk)
UR350 Maas 50x50 mm
UR300 Maas 50x100 mm
UR325 Maas 25x25 mm
 
Voor details over elk paneeltype, zie de aparte 
productbladen.
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