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R10cOmPact	

1 plafoNd aaNsluiteNd

2 oversChilderbaar

3 ÉÉN viNger bevestigiNg

4 iNdraaieN op elke positie

5 geborgde oNziChtbare ophaNgiNg

6 max. 20 kg per meter

6

20kg/m



rail r10 
Belastbaar tot 20 kg per meter.
De R10 wandrail  Uit hoogwaardig aluminium, 
extrusieprofiel (formaat  17x 12mm).
In 2 kleuren leverbaar: 
1.  wit/primer:  van origine een fris witte 

primer kleur, is tevens overschilderbaar in 
alle andere kleuren.

2.  alu: Aluminium geanodiseerd. Stoer en 
    modern uiterlijk.

artikel Nummers
• Newly H50 haak - 5 kg 3021.100
• Newly H100 haak - 20 kg 3020.100

artikel Nummers
• Newly R10-rail 200 cm wit 1101.200 
• Newly R10-rail 300 cm wit 1101.300
• Newly R10-rail 200 cm alu 1102.200
• Newly R10-rail 300 cm alu 1102.300

• Newly R10 Eindkap wit 2101.100
• Newly R10 Eindkap alu 2102.100
• Newly R10 Hoekverbinder wit 2101.200
• Newly R10 Hoekverbinder alu 2102.200

• Newly clip 3010.100*
• Newly schroef r-rail 4010.100*
• Newly plug r-rail 6mm 4020.100*
* 3 stuks per meter nodig 

hakeN
haak h50 : 
Belastbaar tot 5 kg. 
voor alle basis functionaliteiten. 
Toepasbaar op perlondraad .

haak h100: 
Belastbaar tot 20 kg. 
Solide zelfklemmende haak. 
Toepasbaar op perlondraad en staaldraad.  

h50 h100

dradeN
De Twister wordt geleverd met betrouwbare 
transparante perlondraad of met een moderne  
roestvrijstalen draad. Beide draden zijn te  
belasten tot 20 kg.

artikel Nummers
Perlon Twister
• 100 cm: 5010.100 
• 150 cm: 5010.150
• 200 cm: 5010.200 
• 250 cm: 5010.250 
• 300 cm: 5010.300 
• 500 cm: 5010.500

Staal Twister 
• 100 cm: 6010.100 
• 150 cm: 6010.150
• 200 cm: 6010.200
• 250 cm: 6010.250
• 300 cm: 6010.300
• 500 cm: 6010.500
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R20all-ROUnD	

1 plafoNd aaNsluiteNd

2 oversChilderbaar

3 ÉÉN viNger bevestigiNg

4 iNdraaieN op elke positie

5 geborgde oNziChtbare ophaNgiNg

6 max. 30 kg per meter
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30kg/m



rail r20 
Belastbaar tot 30 kg per meter.
De R20 wandrail. Uit hoogwaardig aluminium, 
extrusieprofiel (formaat  23x12 mm) 
In 2 kleuren leverbaar: 
1.  wit/primer: van origine een fris witte 

primer kleur, is tevens overschilderbaar in 
alle andere kleuren.alle andere kleuren.

2.  alu: Aluminium geanodiseerd. Stoer en 
    modern uiterlijk.

hakeN
haak h50 : 
Belastbaar tot 5 kg. 
Voor alle basis functionaliteiten.
Toepasbaar op perlondraad .

haak h100: 
Belastbaar tot 20 kg. 
Solide zelfklemmende haak. 
Toepasbaar op perlondraad en staaldraad.  

artikel Nummers
• Newly H50 haak - 5 kg 3021.100
• Newly H100 haak - 20 kg 3020.100

artikel Nummers
• Newly R20-rail 200 cm wit 1201.200 
• Newly R20-rail 300 cm wit 1201.300
• Newly R20-rail 200 cm alu 1202.200
• Newly R20-rail 300 cm alu 1202.300

• Newly R20 Eindkap wit 2201.100
• Newly R20 Eindkap alu 2202.100
• Newly R20 Hoekverbinder wit 2201.200
• Newly R20 Hoekverbinder alu 2202.200

• Newly clip 3010.100*
• Newly schroef r-rail 4010.100*
• Newly plug r-rail 6mm 4020.100*
* 3 stuks per meter nodig  

dradeN
De Twister wordt geleverd met betrouwbare 
transparante perlondraad of met een moderne  
roestvrijstalen draad. Beide draden zijn te  
belasten tot 20 kg.

artikel Nummers
Perlon Twister
• 100 cm: 5010.100 
• 150 cm: 5010.150
• 200 cm: 5010.200 
• 250 cm: 5010.250 
• 300 cm: 5010.300 
• 500 cm: 5010.500

Staal Twister 
• 100 cm: 6010.100 
• 150 cm: 6010.150
• 200 cm: 6010.200
• 250 cm: 6010.250
• 300 cm: 6010.300
• 500 cm: 6010.500

h50 h100
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R30PROFessiOnal	

1 plafoNd aaNsluiteNd

2 oversChilderbaar

3 ÉÉN viNger bevestigiNg

4 iNdraaieN op elke positie

5 gesChikt voor ophaNgstaNg

6 max. 50 kg per meter

6

50kg/m



dradeN
De Twister wordt geleverd met betrouwbare 
transparante perlondraad of met een moderne  
roestvrijstalen draad.  
Beide draden zijn te belasten tot 20 kg.

artikel Nummers
Perlon Twister
• 100 cm: 5010.100 
• 150 cm: 5010.150
• 200 cm: 5010.200 
• 250 cm: 5010.250 
• 300 cm: 5010.300 
• 500 cm: 5010.500

Staal Twister 
• 100 cm: 6010.100 
• 150 cm: 6010.150
• 200 cm: 6010.200
• 250 cm: 6010.250
• 300 cm: 6010.300
• 500 cm: 6010.500

rail r30 
Belastbaar tot 50 kg per meter.
De R50 wandrail. Uit hoogwaardig alumi-
nium, extrusieprofiel (formaat 35x12 mm) 
In 2 kleuren leverbaar:  
1.  wit/primer: :  van origine een fris witte 

primer kleur, is tevens overschilderbaar 
in alle andere kleuren.

2.  alu: Aluminium geanodiseerd.
    Stoer en modern uiterlijk.

ophaNgstaNg
Klassieke ophangsystemen voor de zwaarste 
schilderijlijsten. Zowel stangen als ophang-
haken zijn geproduceerd van  staal

hakeN
haak h50 : 
Belastbaar tot 5 kg. 
voor alle basis functionaliteiten. 
Toepasbaar op perlondraad .
haak h100: 
Belastbaar tot 20 kg. 
Solide zelfklemmende haak. 
Toepasbaar op perlondraad en staaldraad.  

artikel Nummers
• Newly H50 haak - 5 kg 3021.100
• Newly H100 haak - 20 kg 3020.100

artikel Nummers
• Newly S-stang 100 cm wit 4101.100 
• Newly S-stang 200 cm wit 4101.200
• Newly Stanghaak - 40 kg 3030.100

artikel Nummers
• Newly R30-rail 200 cm wit 1301.200
• Newly R30-rail 300 cm wit 1301.300
• Newly R30-rail 200 cm alu 1302.200
• Newly R30-rail 300 cm alu 1302.300
• Newly R30 Eindkap wit 2301.100
• Newly R30 Eindkap alu 2302.100
• Newly R30 Hoekverbinder wit 2301.200
• Newly R30 Hoekverbinder alu 2302.200

• Newly clip 3010.100*
• Newly schroef r-rail 4010.100*
• Newly plug r-rail 6mm 4020.100*
* 3 stuks per meter nodig

h50 h100
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clip klik twist haak
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haak hang enjoy!



De	innOvaties

CompaCte, oogstreleNde profieleN

• keuze uit 3 fuNCtioNele modelleN

• uiterst CompaCt eN strak vormgegeveN

•  maximaal draagvermogeN bij miNimale 

afmetiNgeN 

•  twister oNziChtbaar eN op elk puNt iN 

de rail aaN te breNgeN

1:  Uiterst stabiele manier van ophangen, door de 

hoge positionering van het ophangpunt.

2:  Door de hoge positionering van het ophang-

punt wordt de twister volledig aan het oog  

onttrokken.

3:  Extra stevige wandbevestiging door toevoegen 

van een extra borging aan de rail.

4:  Laag inklikpunt. Daardoor plafondaansluitend. 

Voldoende ruimte voor boorkop.

iN ÉÉN keer: vast eN zeker!

•  altijd vlak tegeN de muur

•  geeN afstaNd tusseN profiel eN plafoNd

• heel gemakkelijk vast te klikkeN 

•  muurvast, daNkzij de gezekerde  

verbiNdiNg

• Clip is teveNs railverbiNder

Kunststof clip zorgt voor zowel een volledig  
vlakke bevestiging aan de muur, als voor  
verbinding tussen twee rails.

Uiterst gemakkelijk te monteren. Doordat  

gekozen is voor vering vanuit het kunststof  

i.p.v. uit het aluminium van het profiel. Hierdoor 

is minder kracht nodig.
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twister

• iNdraaieN eN vastklikkeN

• op elke positie iN de rail

•  muurvast, maar Net zo gemakkelijk te 

verwijdereN 

• maximale belastiNg tot 20 kg

1:			Eenvoudig vertikaal ten opzichte van de wand 

in te haken, zonder buigen of schuin houden 

van de draad.

2	:		Na een kwartslag draaien zit de Twister vast 

in het bovenste compartiment van de rail. 

3	:		Door verschuiving naar beneden, wordt de

Twister geborgd.
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exClusief: de Newly desigNhaak

• ‘zelfklemmeNd’ systeem

• CompaCt eN solide

• draagvermogeN tot 20 kg (perlon en staal)

• eeNvoudig te verstelleN tot op 

 de millimeter

1:				Simpelweg verplaatsen. Door symmetrie 

zowel links als rechts te bedienen.

2:		Muurvast inklemmen op 3 kogeltjes, waar-

door de draad zichzelf vasttrekt.

3	:	 Geleiding aan onder- en bovenzijde voor 

extra stabiliteit.

1
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haak twister



U-Rail

kantlat	U-Rail

u-rail (20 KG PER METER)

• U-rail zwart anod 200 cm 1901.200

• U-rail zwart anod 300 cm 1901.300

• U-rail alu anod 200 cm 1902.200

• U-rail alu anod 300 cm 1902.300

• Schroef U-rail zwart 4010.200*

• Schroef U-rail alu 4010.300*

• Plug U-rail 4 mm 4020.200*

* 8 stuks per meter nodig 

kaNtlat u-rail (20 KG PER METER)

•Kantlat U-rail zwart 300 cm 1905.300
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PhOtO-	shOw cliPFRame

stabilisatieset

newly	stOPPeR

sOlOhanGeR

solohaNger

• Newly Set Solo-hanger 100 cm 20 kg 7030.100 

•  Newly Set Solo-hanger 200 cm 20 kg 7030.200

photo-show

•  Photo-show 7830.500 

Complete set voor 5 afbeeldingen op A4  

formaat (21x29,7 cm) incl. 2 staaldraden

   (400 cm) en alle bevestigingsmaterialen.

whiteboard set

• Stabilisatieset 7010.100 

Clipframe

• Clicklijst 20 mm A5 15x21 cm 4515.210

• Clicklijst 20 mm  A4 21x30 cm 4521.300

• Clicklijst 25 mm  A3 30x42 cm 4530.420

• Clicklijst 25 mm  A2 42x60 cm 4542.600

• Clicklijst 32 mm  50x70 cm 4550.700

• Clicklijst 32 mm  A1 60x84 cm 4560.840

• Clicklijst 32 mm  70x100 cm 4570.100

• Clicklijst 32 mm  A0 84x119 cm 4584.110 

Newly stopper

•  Newly Stopper set 5 kg 7020.200 

set:  • 1x haak 5 kg (H50)

• 1x perlondraad 150 cm 

• 1x stopper 

• 1 inbussleutel

 

 

 set:  • 1x haak 20 kg (H100)

• 1x staaldraad 100 cm of 150 cm 

•  1x solohanger + bevestigingsmaterialen 

 




