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Prijs € per
Artikel nr. stuk
GEBAR1 o.a
   

Haken speciale haken GEBA draai-ophanging 90°

-Geheel uit RVS vervaardigde draaihaak.
-Klikt elke 90° in.
-Zw are uitvoering voor grote gew ichten.
-Gesloten uitvoering kan in combinatie met een 
siliconen afdekking ook door de poedercabine 
gebruikt w orden.
-Kan ook met 4 meenemers gemaakt w orden.

Haken speciale haken afstandhouder

Lengte Aantal
Artikel nr. mm klemmen
2POOT 0 0 2

Prijs € per
Artikel nr. stuk
GEBAR1 o.a
   

Haken speciale haken GEBA draai-ophanging 90°

-Geheel uit RVS vervaardigde draaihaak.
-Klikt elke 90° in.
-Zw are uitvoering voor grote gew ichten.
-Gesloten uitvoering kan in combinatie met een 
siliconen afdekking ook door de poedercabine 
gebruikt w orden.
-Kan ook met 4 meenemers gemaakt w orden.

Haken speciale haken afstandhouder

Lengte Aantal
Artikel nr. mm klemmen
2POOT50 50 2
2POOT100 100 2
2POOT150 150 2
2POOT200 200 2
3POOT100 100 3
3POOT150 150 3
3POOT200 200 3

-Afstandhouder w ordt gebruikt bij het op 
afstand houden van profielen, door ze met 
elkaar te verbinden.
-Het is een voorraad-artikel.
-We hanteren 2 uitvoeringen: éénmaal met 
draad en erop gepuntlaste 
krokodillenbekklemmen, en éénmaal een hoeklijn 
met gaten w aarin de klemmen geplaatst zijn (zie 
f lexibele afstandhouders).
-Maatw erk is mogelijk. Levertijd en prijs op 
aanvraag.



Haken speciale haken klemhaak t.b.v. keukendeur

Artikel
KLEMH.KKD -Speciale haak voor het ophangen in de 

scharnierboring van deuren.
-Door de vorm van de haak hangt de deur 
helemaal vrij.
-De haak is op voorraad.
-Maatw erk mogelijk.
-Levertijd en prijs op aanvraag.

Systemen hulshanger hulshanger  

Artikel
speciaalw erk -Bij dit speciale ophangsysteem zijn w e 

uitgegaan van een inw endig contact dat w ordt 
beschermd door een siliconen kap en goedkope 
verw isselbare ophang- c.q.contactpunten.
-Het grote voordeel van dit systeem is de 
enorme besparing op ontlakkingskosten en 
geen dubbele sets ophangrekken; eenvoudig 
de haak verw isselen en u heeft altijd een 
optimaal contact.                     
-Het ontw erp kan varieren van een enkele 
vertikale haak tot een uitgebreid 3-dimensionaal 
ontw erp.
-Standaard zijn de hulzen uitgerust met een gat 
van 1.6 mm, 2.1 mm, 3.1 mm of 4.1 mm.
-Het systeem w ordt op maat gemaakt: als rek, 
als enkele en als dubbele hanger.
-Zie ook Beugelhanger.
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Systemen klemmen klauwhaken

Draad Ø Lengte
Artikel nr. mm mm
CLAW200 2 85
CLAW300 3 120
CLAW400 4 160

Deze klauw haak is speciaal gemaakt voor 
profielen/produkten zonder ophangmogelijkheid. 
De haak is zo gemaakt dat er een minimaal kontakt (3 
punten) is w aardoor lakschade beperkt blijf t. 
Hij is standaard gemaakt in 3 draaddiktes (2, 3 en 4 mm) 
verenstaal (chemisch reinigen!).

Systemen klemmen plaatklem

HangOn nr. Oud nr.
PH 100 PLAATKLEM3MM
PH 200 ph200  

PH200 -Deze plaatklemmen zijn speciaal gemaakt voor 
profielen en of producten zonder 
ophangmogelijkheid.
-De plaatklemmen zijn zo gemaakt dat er een 
minimaal contact is, w aardoor lakschade beperkt 
blijf t.
-De plaatklem (PH100) heeft 3 verschillende 
ophangmogelijkheden en tw ee verschillende 
openingen voor plaatdiktes tussen 2 en 4 mm. 
-De totale lengte van de plaatklem is 100 mm en kan 
ook in andere lengtes, diktes, model geleverd 
w orden.
-De PH200 w erkt op het moment van de 
verenstaaldraad en geeft aan de achterzijde een 
kleine rechthoekige vrije plek, aan de voorzijde een 
minimaal puntje.

PH100

PH200
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Systemen ophangsysteem flex

 
HangOn nr. Omschrijving
FKK Montageklem 6 mm

FST 4 Opklik draad 400 mm
FST 6 Opklik draad 600 mm
FST 8 Opklik draad 800 mm
FST 10 Opklik draad 1000 mm

FKR 4 45DV Draad met haken 45 gr. 400 mm
FKR 4 90DV Draad met haken 90 gr. 400 mm
FKR 4 PDV Draad met haken vlak    400 mm

FKR 6 45 DV Draad met haken 45 gr. 600 mm 
FKR 6 90DV Draad met haken 90 gr. 600 mm
FKR 6 PDV Draad met haken vlak    600 mm

FKR 8 45DV Draad met haken 45 gr. 800 mm 
FKR 8 90DV Draad met haken 90 gr. 800 mm
FKR 8 PDV Draad met haken vlak    800 mm

FKR 10 45DV Draad met haken 45 gr. 1000 mm 
FKR 10 90DV Draad met haken 90 gr. 1000 mm
FKR 10 PDV Draad met haken vlak    1000 mm

-Met het ophangsysteem "flex" bent u in staat snel 
en uit voorraad uw  ophangrek te bouw en.
-Met de klem (FKK) kunt u de etages bevestigen aan 
de hoofdhaak of hoofdhaken.
-De standaard etages zijn in 90º, 45º, en vlak 
opgelast te leveren.
-H.o.h afstand van de haken is 50 mm.
-In de groefdraad is om de 15 mm een gleuf geperst 
w aarin de klemhaak getrokken kan w orden.
-Wanneer de haak verw ijderd w ordt onstaat er een 
contactgroef in de poeder w aarin de nieuw e haak 
getrokken kan w orden.

vlak

45º

90º

Systemen accessoires service wagen

  
HangOn nr.  
FV 5  

 
EXTRA SCHAP:

 
HangOn nr.
FV 51

 

-Een service w agen om haken en maskeerprodukten netjes bij elkaar te 
houden. 
-In de w agen kan men b.v. 12 verschillende dozen met haken, 30 kleine 
bakken voor maskeerprodukten en 10 rollen tape opslaan.
-De servicew agen bestaat uit een stevig frame en 4 zw enkw ielen 
w elke vastgezet kunnen w orden.
-Hij w ordt standaard geleverd met 8 schappen w elke ook schuin 
gemonteerd kunnen w orden, en gaatjesboard w aarin 10 lange 
ophanghaken passen.
Afm. H=1655 mm L=920 mm B=613 mm.
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Systemen accessoires stapelbakken

 L x B x H
HangOn nr. mm
FV 3012 300x118x95
FV 3018 300x180x95
FV 3024 300x236x95

 L x B x H
HangOn nr. mm
FV 3013 118x95
FV 3019 180x95
FV 3025 236x95

LOSSE TUSSENSCHOTTEN:

-Handige opbergbakken voor diverse pluggen, kappen en andere kleine 
delen.
-De tussen schotjes kunnen los geleverd w orden.
-Vervaardigd uit groen slagvast polystyreen.
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