BALUSTRADE MET GLASKLEM MODEL 28

AFWERKING RAILING

HOOGTE 1000 MM

Eindkap vlak
50323-240G

Buis 42.4 x 2.0,
geslepen
100165

Tapset M5
G00003

Uw horizontale railing
kan worden afgewerkt op
verschillende manieren. U
kunt kiezen voor een
aansluiting op de muur of
een beëindiging van de
railing.

Glasplaat hoogte 800 mm
(wordt niet meegeleverd)

Hoekstaander
H03002

60 mm

1000 mm

RVS Lijm
10 ml / 50 ml
5410 / 5450

LET OP! Glasklemmen worden geleverd excl.
glasrubbers, deze dient u, voor de door u
gebruikte glasdikte, zelf mee te bestellen

Tussenstaander
H03001

max. 1250 mm

Eindstaander
H03003

max. 1250 mm

Muurflens blind
13.0504.042.12

100 mm

Eindstaander
H03003
Voor het zelf samenstellen van uw balustrade hebben wij verschillende voorgemonteerde staanders in ons
assortiment. Deze staanders hebben de hoogte voor een standaard balustrade van 1000 mm.
Alle onderdelen noodzakelijk voor het samenstellen van een balustade kunt u op dit infoblad terug vinden.
Balustrades worden geleverd excl. glas, hiervoor verwijzen wij u graag door naar uw plaatselijke glasleverancier.
Afhankelijk van de dikte van het glas dient u glasrubbers te bestellen geschikt voor deze dikte.

Muurflens
R2.6095.042

Railinsteunen worden gemonteerd voor middel van M5 schroeven, hiervoor dient er draad in de railing getapt te
worden, dit kunt u doen door middel van Tapset M5 (G00003)

Eindkap Bol
50270-240G
Eindstaander
H03003

Hoekstaander
H03002

Tussenstaander
H03001

Eindstaander
H03003

Eindkap halfbol
50310-240G

Eindkap vlak
50323-240G
flenslengte 30 mm
60 mm

Lengte buis = X - 30 mm - 15 mm

montageruimte 15 mm

hart buis tot wand = X
Om de lengte te kunnen bepalen van uw railing dient u rekening te houden met de lengte van de fitting en de montageruimte. Voor een
hoekstaander dient u per staander 30 mm van de lengte van de buis af te halen. Voor een muurflens blind15 mm, een muurflens 5 mm.

Eindkap vlak
50323-240G

(De onderdelen die per staander worden meegeleverd staan
omschreven op de artikelpagina in onze webshop RVSLand.nl.)
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