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INNOWACJE | unikalne cechy NEWLY

1 Łatwy i szybki montaż. Dzięki dołączonemu szablonowi z łatwością można wywiercić otwory w odpowiedniej odległości od sufi tu.

2 Klips montażowy jest jednocześnie łącznikiem profi li.

3 Profi le mogą być montowane ściśle przy sufi cie, co podnosi estetykę instalacji.

4 Profi le można malować bez dodatkowego przygotowania.

5 W przeciwieństwie do innych systemów, zaczepy linek NEWLY są niewidoczne dzięki umieszczeniu ich wewnątrz profi lu.

6 Profi l R30 to unikalne połączenie dwóch tradycyjnych szyn - cliprail i J-rail (stosowanej do większych obciążeń).

7  Profi l R40 to jedyny system zawieszeń sufi towych instalowany na klipsach - prostszy i mocniejszy od tradycyjnych szyn sufi towych. 

8 NEWLY jako jedyny na rynku oferuje 5 lat gwarancji producenta.

Zaczepy twister

-  Wystarczy wsunąć i przekręcić 
zaczep twister aby stabilnie 
zamocować linkę.

-  Zaczepy mogą być umieszczone 
w dowolnym miejscu profi lu.

-  Bardzo mocne i stabilne, a jedno-
cześnie łatwe do przemieszczania.

- Wytrzymałość do 20 kg.

1:  Wystarczy wprowadzić pionowo 
twister do profi lu.

2:  Przekręcić o ćwierć obrotu 
w pożądanym miejscu.

3:  Po opuszczeniu w dół twister jest 
stabilnie zamocowany.

Panel Display

Doskonałe rozwiązanie do prezentacji 
antyram, plansz na płytach dibond, 
drewnianych, aluminiowych,  pane-
lach plexi i innych materiałów o gru-
bości od 3 do 6 mm.
Obiekt mocowany jest na stalowej lub 
perlonowej lince za pomocą elastycz-
nych uchwytów, bez konieczności 
przyklejenia czy przybijania dodatko-
wych zawieszek.

Został zaprojektowany do szybkiego 
i łatwego mocowania systemu bez 
użycia kołków rozporowych.

Solohanger

Zaczep do sufi tów 
podwieszanych

Wieszak pojedynczy to uniwersalne 
rozwiązanie, wymagające minimum 
instalacji. 
Znajduje zastosowanie na wąskich 
przestrzeniach. Może być również in-
stalowany na sufi cie lub skosie.

Montaż nie wymaga instalacji profi lu. 
Zaczep jest wsuwany w konstrukcję 
sufi tu i osłonięty plastikową nakładką. 
Idealne rozwiązanie ekspozycyjne do 
biur i sklepów.
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Hak

Hak H100 

Niepowtarzalny design NEWLY.

1:  Łatwa i precyzyjna regulacja 
wysokości wieszania dla prawo- 
i leworęcznych.

2:   Samoblokujący system, wykorzy-
stujący zacisk kulkowy, zapobiega 
uszkodzeniu linki.

3:  Maksymalne obciążenie dla linki 
stalowej i perlonowej wynosi 20 kg.

4 5

Wkręt NewlyKlips

•  Łatwa instalacja klipsów montażo-
wych.

•   Profi le ściśle przylegają do ściany. 
•  Dzięki zastosowaniu innowacyj-

nych klipsów, profi le mogą ściśle 
przylegać do sufi tu. 

•  Łatwy i szybki montaż profi li na 
klipsach.

•  Klipsy montażowe są jednocze-
śnie łącznikami profi li.
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KOMPAKTOWY

1 Montowany ściśle przy sufi cie.

2  Możliwość malowania profi li 

bez dodatkowego przygotowania 

powierzchni.

3  Łatwy montaż dzięki zastosowaniu 

klipsów.

4  Możliwość mocowania linek na 

całej długości profi lu.

5  Zaczep Twister całkowicie schowa-

ny w szynie.

6  Maksymalne obciążenie - 20 kg na 

metr.

6

20kg/m
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R10

2

Profi l ścienny R10 wyprodukowany 
jest z wysokiej jakości aluminium, jego 
maksymalne obciążenie wynosi 20 kg 
na metr (wymiary przekroju profi lu: 
17x12 mm).

Dostępny w dwóch kolorach:

Biały/bazowy
Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa 
do przemalowania, bez konieczności 
dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny
Anodowane aluminium zapewnia no-
woczesny i solidny wygląd.

Każdy profi l zabezpieczony jest fo-
lią ochronną przed uszkodzeniem 
w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R10 profi l 200 cm biały 1 101 .201

Newly R10 profi l 300 cm biały  1 101 . 301

Newly R10 profi l 200 cm srebrny 1102.201

Newly R10 nasadka końcowa biała 2101.100

Newly R10 nasadka końcowa srebrna 2102.100

Newly R10 łącznik narożny biały  2101.200

Newly R10 łączenik narożny srebrny 2102.200

Newly klips 3010.102*

Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm)  4010.100*

Newly wkręt  4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* stosować  po 3 szt. na 1 metr

Profil  R10 Haki

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Hak H30
Najmniejszy hak na rynku. Dzięki 
swojemu rozmiarowi, idealnie nada-
je się do wieszania małych obiektów, 
mocowanych na zawieszce trójkątnej. 
Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być 
stosowany zarówno z linką perlonową, 
jak i stalową.

Hak H50
Kompaktowy hak o maksymalnym 
udźwigu do 5 kg. Może być stosowany 
zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100
Najsolidniejszy i najmocniejszy hak sa-
mozaciskowy na rynku.  Przeznaczony 
do wieszania przedmiotów o wadze 
do 20 kg. Przystosowany do moco-
wania na linkach stalowych i perlono-
wych.

Hak  H100 z zabezpieczeniem
Wyposażony w solidną blokadę za-
bezpieczającą przed kradzieżą jest 
idealny do miejsc publicznych. Mak-
symalny udźwig wynosi 20 kg. Przy-
stosowany do mocowania na linkach 
stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak 3023.100

Newly H50 hak 3021.100

Newly H100 hak 3020.100

Newly H100 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym 3020.200

Linki i pręty

Linki: perlonowa, przeźroczysta o 
przekroju 2 mm i stalowa o przekroju 
1,8 mm zakończone są zaczepem 
TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny 
stalowy pręt o grubości 2 mm z za-
czepem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem 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

Linki stalowe z zaczepem 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

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER

Pręt stalowy biały 200 cm 4201.200

Hak  H50 5 kg do pręta stalowego 3021.200
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WSZECHSTRONNY

1 Montowany ściśle przy sufi cie.

2  Możliwość malowania profi li bez 

dodatkowego przygotowania 

powierzchni.

3  Łatwy montaż dzięki zastosowaniu 

klipsów.

4  Możliwość mocowania linek na 

całej długości profi lu.

5  Zaczep Twister całkowicie schowa-

ny w szynie.

6  Maksymalne obciążenie - 30 kg na 

metr.

R20

1 2

4 6

30kg/m
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Ander beeld
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Profi l ścienny R20 wyprodukowany 
jest z wysokiej jakości aluminium, jego 
maksymalne obciążenie wynosi 30 kg 
na metr (wymiary przekroju profi lu: 
17x12 mm).

Dostępny w dwóch kolorach:

Biały/bazowy
Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa 
do  przemalowania bez konieczności 
dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny
Anodowane aluminum zapewnia 
nowoczesny i solidny wygląd.

Każdy profi l zabezpieczony jest 
folią ochronną, przed uszkodzeniem 
w transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R20 szyna 200 cm biała 1201.200

Newly R20 szyna 300 cm biała  1201.300

Newly R20 szyna 200 cm srebrna 1202.200

Newly R20 biała nasadka końcowa  2201.100

Newly R20 szara nasadka końcowa  2202.100

Newly R20 łącznik narożny biały  2201.200

Newly R20 łącznik narożny szary  2202.200

Newly clip 3010.102*

Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm) 4010.100*

Newly wkręt                              4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

Profil R20 Haki

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Hak H30
Najmniejszy hak na rynku. Dzięki 
swojemu rozmiarowi, idealnie nada-
je się do wieszania małych obiektów, 
mocowanych na zawieszce trójkątnej. 
Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być 
stosowany zarówno z linką perlonową, 
jak i stalową.

Hak H50
Kompaktowy hak o maksymalnym 
udźwigu do 5 kg. Może być stosowany 
zarówno z linką perlonową jak i stalo-
wą.

Hak H100
Najsolidniejszy i najmocniejszy hak sa-
mozaciskowy na rynku. Przeznaczony 
do wieszania przedmiotów o wadze 
do 20 kg.Przystosowany do mocowa-
nia na linkach stalowych i perlono-
wych.

Hak  H100 z zabezpieczeniem
Wyposażony w solidną blokadę za-
bezpieczającą przed kradzieżą jest 
idealny do miejsc publicznych. Mak-
symalny udźwig wynosi 20 kg. Przy-
stosowany do mocowania na linkach 
stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak 3023.100

Newly H50 hak 3021.100

Newly H100 hak 3020.100

Newly H100 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym 3020.200

Linki i pręty

Linki: perlonowa, przeźroczysta 
o przekroju 2 mm i stalowa o przekro-
ju 1,8 mm zakończone są zaczepem 
TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny 
stalowy pręt o grubości 2 mm z zacze-
pem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

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

Linki stalowe z zaczepem 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

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER

Pręt stalowy biały 200 cm 4201.200

Hak  H50 5 kg do pręta stalowego 3021.200
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R30

PROFESJONALNY

1  Łatwy montaż za pomocą klipsów. 

2  Umożliwiającym eksponowanie 

ciężkich obiektów.

3  Montaż ściśle przy sufi cie.

4  Możliwość malowania szyn 

bez dodatkowego przygotowania 

powierzchni.

5  Linki mocowane na całej długości 

szyny.

6  Maksymalne obciążenie wynosi 

50 kg na metr.

2

5 6

50kg/m

To profesjonalny system zawieszeń 
odpowiedni dla galerii i muzeów. 
Wykonany jest z wysokiej jakości alu-
minium, a jego o maksymalne  obcią-
żenie wynosi 50 kg na metr (wymiary 
przekroju profi lu: 34,8 x 11,5 mm).

Dostępny w dwóch kolorach: 

Biały/bazowy
Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa 
do  przemalowania bez konieczności 
dodatkowego przygotowania.

Aluminiowy/srebrny
Anodowane aluminium zapewnia 
nowoczesny i solidny wygląd.

Każdy profi l zabezpieczony jest fo-
lią ochronną, przed uszkodzeniem w 
transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R30 profi l 200 cm biały 1301.200

Newly R30 profi l 300 cm biały  1301.300

Newly R30 profi l 200 cm srebrny 1302.200

Newly R30 nasadka końcowa biała  2301.100

Newly R30 nasadka końcowa biała   2302.100

Newly R30 łącznik narożny biały  2301.200

Newly R30 łącznik narożny biały 2302.200

Newly klips 3010.102*

Newly wkręt R-rail (3,5x35 mm) 4010.100*

Newly wkręt 4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

Tradycyjne rozwiązanie stosowane do 
wieszania ciężkich obiektów. Pręt i hak 
są wykonane ze stali wysokiej jakości. 
Pręt ma wymiar 4x4 mm i długość 200 
cm.

Oznaczenia produktów:

Newly pręt “S” stalowy 4x4mm

200 cm  4101.200

Newly hak do pręta “S” 40 kg 3030.100

Rail R30 Stalowy pręt Haki

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Hak H30
Najmniejszy hak na rynku. Dzięki 
swojemu rozmiarowi, idealnie nada-
je się do wieszania małych obiektów, 
mocowanych na zawieszce trójkątnej. 
Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być 
stosowany zarówno z linką perlonową, 
jak i stalową.

Hak H50
Kompaktowy hak o maksymalnym 
udźwigu do 5 kg. Może być stosowany 
zarówno z linką perlonową jak i stalo-
wą.

Hak H100
Najsolidniejszy i najmocniejszy hak sa-
mozaciskowy na rynku.  Przeznaczony 
do wieszania przedmiotów o wadze 
do 20 kg.Przystosowany do mocowa-
nia na linkach stalowych i perlono-
wych.

Hak  H100 z zabezpieczeniem
Wyposażony w solidną blokadę za-
bezpieczającą przed kradzieżą jest 
idealny do miejsc publicznych. Mak-
symalny udźwig wynosi 20 kg. Przy-
stosowany do mocowania na linkach 
stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak 3023.100

Newly H50 hak 3021.100

Newly H100 hak 3020.100

Newly H100 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym 3020.200

Linki i pręty

Linki: perlonowa, przeźroczysta o pr-
zekroju 2 mm i stalowa o przekroju 
1,8 mm zakończone są zaczepem 
TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny 
stalowy pręt o grubości 2 mm z zac-
zepem TWISTER. 

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem 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

Linki stalowe z zaczepem 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

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER

Pręt stalowy biały 200 cm 4201.200

Hak  H50 5 kg do pręta stalowego 3021.200
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R40

DO SUFITU

1  Może być montowany w dowolnym 

miejscu na sufi cie.

2  Zaczep Twister całkowicie schowa-

ny w szynie.

3  Ściśle przylega do sufi tu.

4  Możliwość mocowania linek  na 

całej długości profi lu.

5  Możliwość malowania profi li bez 

dodatkowego przygotowania 

powierzchni.

6  Maksymalne obciążenie - 20 kg na 

metr.
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R40 to jedyna szyna podsufi towa 
mocowana na klipsach o tak dużym 
maksymalnym obciążeniu. Może być 
montowana w dowolnym miejscu na 
sufi cie. Znajduje między innymi za-
stosowanie w witrynach sklepowych. 
Profi l R40 wykonany jest z wysokiej 
jakości aluminium, a jego udźwig wy-
nosi 20 kg na metr (wymiary przekroju 
profi lu : 18,3x17,6 mm).

Dostępny w kolorach:

Biały/bazowy
Uniwersalna biel (RAL 9016), możliwa 
do przemalowania bez konieczności 
dodatkowego przygotowania.

Każdy profi l zabezpieczony jest fo-
lią ochronną, przed uszkodzeniem w 
transporcie.

Oznaczenia produktów:

Newly R40 profi l 200 cm biały    1401.200

Newly R40 nasadka końcowa biała 2402.100

Newly R40 klips 3010.400*

Newly R40  wkręt

R-rail (3,5x35 mm) 4010.100*

FISHER UX5x35R 4020.050*

* stosować po 3 szt. na metr

Rail R40 HAKI

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Hak H30
Najmniejszy hak na rynku. Dzięki 
swojemu rozmiarowi, idealnie nada-
je się do wieszania małych obiektów, 
mocowanych na zawieszce trójkątnej. 
Maksymalny udźwig - 3 kg. Może być 
stosowany zarówno z linką perlonową, 
jak i stalową.

Hak H50
Kompaktowy hak o maksymalnym 
udźwigu do 5 kg. Może być stosowany 
zarówno z linką perlonową jak i stalową.

Hak H100
Najsolidniejszy i najmocniejszy hak sa-
mozaciskowy na rynku.  Przeznaczony 
do wieszania przedmiotów o wadze 
do 20 kg. Przystosowany do moco-
wania na linkach stalowych i perlono-
wych.

Hak  H100 z zabezpieczeniem
Wyposażony w solidną blokadę za-
bezpieczającą przed kradzieżą jest 
idealny do miejsc publicznych. Mak-
symalny udźwig wynosi 20 kg. Przy-
stosowany do mocowania na linkach 
stalowych i perlonowych.

Oznaczenia produktów:

Newly H30 hak 3023.100

Newly H50 hak 3021.100

Newly H100 hak 3020.100

Newly H100 z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym 3020.200

Linki i pręty

Linki: perlonowa, przeźroczysta o 
przekroju 2 mm i stalowa o przekro-
ju 1,8 mm zakończone są zaczepem 
TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oprócz linek, dostępny jest sztywny 
stalowy pręt o grubości 2 mm z zacze-
pem TWISTER.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem 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

Linki stalowe z zaczepem 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

Pręt stalowy z zaczepem TWISTER

Pręt stalowy biały 200 cm 4201.200

Hak  H50 5 kg do pręta stalowego 3021.200
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R50

PREZENTACJA

NEWLY R50 to innowacyjna, kompaktowa szyna, wykorzystująca samodociskowy system chwytania papieru. 

Za pomocą NEWLY R50 można w efektowny sposób prezentować rysunki i plakaty, bez obawy o ich uszkodze-

nie. Doskonale sprawdza się w domu, biurze, szkole, przedszkolu czy restauracji. Dzięki innowacyjnej gumowej 

taśmie, umieszczonej wewnątrz profi lu, możliwe jest jednoczesne eksponowanie prac o różnej grubości.

Profi l R50 jest wykonany z wysokiej jakości aluminium, z gumowym dociskiem wewnątrz profi lu (wymiary prze-

kroju profi lu: 29,5 x 14,2 mm).

DISPLAY

Dostępny w kolorze białym 
(bazowym).

Istnieje możliwość malowania profi li 
bez dodatkowego przygotowania po-
wierzchni.

Zestaw zawiera: listwę oraz akcesoria 
montażowe (wkręty, kołki i nasadki 
końcowe).

Oznaczenia produktów:

NEWLY profi l R50  biała 100 cm  1501.100

NEWLY profi l R50 szyna biała 

200 cm 1501.200

NEWLY R50 klips                                  3010.500

NEWLY R50 nasadka końcowa       2501.100                             

14 15
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PANEL DISPLAY

1 H300 – komplet uchwytów.

2 Samoblokujący uchwyt dolny.

3 Uchwyt górny.

4  Łatwe i szybkie mocowanie 

obiektów.

5  Nadmiar linki chowany za 

obiektem.

6 Łatwa instalacja.

Panel Display

Uchwyty Panel Display to doskonałe 
rozwiązanie do prezenctacji antyram, 
plansz na płytach dibond, drewnia-
nych, aluminiowych, panelach plexi i 
innych materiałów o grubości od 3 do 
6 mm i wadze do 10 kg. 
Panel Display to jedyne rozwiązanie, w 
którym instalacja obiektu odbywa się 
za pomocą elastycznych uchwytów, 
bez koniecznosci klejenia lub wbijania 
dodatkowych zawieszek.  

Zestaw H300 składa się z dwóch samo-
blokujacych uchwytów dolnych, dwóch 
uchwytów górnych oraz instrukcji. Ze-
staw nie zawiera linek.

Oznaczenia produktów:

Zestaw Panel Desplay z 

obciążeniem do 10 kg 7070.300

Linki

Linki: perlonowa, przeźroczysta o 
przekroju 2 mm i stalowa o przekro-
ju 1,8 mm zakończone są zaczepem 
TWISTER.

Obydwie linki mają udźwig 20 kg.

Oznaczenia produktów:

Linki perlonowe z zaczepem 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

Linki stalowe z zaczepem 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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SOLOHANGER
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CEILINGHANGER

Wieszak pojedynczy SOLOHANGER to 

uniwersalne rozwiązanie nie wymaga-

jące instalacji całego systemu. Idealny 

do montowania ekspozycji do sufitu, 

na ograniczonych powierzchniach 

ścian,  pod skosami, na kolumnach  

i w witrynach sklepowych.

Solohanger daje możliwość wieszania 

kilku obiektów na jednej lince. Maksy-

malne obciążenie wynosi 20 kg.

Kompletny zestaw Solohanger składa 

się ze stopki mocującej, nakręcanej na 

nią głowicy, stalowej linki o grubości 

1,8 mm (100, 200 lub 500 cm), haka 

H100 i kołka rozporowego z wkrętem.

SOLOHANGER

Oznaczenia produktów:

Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 100 cm 7030.100

Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 200 cm 7030.200

Newly zestaw Solohanger z hakiem H100 i linką 500 cm 7030.500

Zaczep umożliwia wykorzystanie kon-

strukcji sufitu podwieszanego jako 

szyn montażowych. Nie wymaga wier-

cenia dziur ani montowania całego 

systemu zawieszeń. Wystarczy wsunąć 

zaczep w listwę konstrukcyjną sufitu  

i nasunąć plastikową nakładkę.

Kompletny zestaw Ceilighanger skła-

da się z zaczepu podsufitowego, na-

kładki plastikowej, linki perlonowej  

o długości 200 cm i haka H50 o mak-

symalnym obciążeniu 5 kg.

ZACZEP DO SUFITÓW PODWIESZANYCH

Oznaczenia produktów:

Newly Zaczep do sufitów podwieszanych  

zestaw 200 cm o obciążeniu 5 kg 7040.200
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STOPER

Artykuł:
Newly R10 – zestaw profil 

200 cm + zestaw monta-

żowy  8020.120

Artykuł:
Newly blister: hak H50 z linką  

perlonową 150 cm  8010.120

Artykuł:
Newly blister: CEILINGHANGER  

+ hak H50 z linką perlonową  

200 cm  8010.180 

 

Artykuł:
Newly R20 – zestaw 

profil 200 cm + zestaw 

montażowy  8020.220

Artykuł:
Newly blister: SOLOHANGER   

+ hak H100 z linką stalową  

200 cm 8010.190

Zestaw Newly ze stoperem jest je-

dynym rozwiązaniem systemowym 

zapobiegającym obsunięciu się za- 

czepu, kiedy profil jest montowa-

ny pod kątem (np. na poddaszu lub 

pod Schodami). Wystarczy wkręcić  

STOPER w punkcie, w którym ma się 

zatrzymać zaczep z linką.

Kompletny zestaw składa się ze: stope-

ra, linki perlonowej o długości 200 cm, 

haka H50 i klucza imbusowego.

STOPER

Oznaczenia produktów:

Newly zestaw H50 + linka perlonowa 200 cm ze stoperem 7020.200

D.I.Y.

Artykuł:
Newly blister: hak H100 z linką 

perlonową 150 cm  8010.130
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Twój dealer:

www.newly.pl


