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INNOVATIES | de unieke kenmerken van Newly

1 Gemakkelijke en snelle montage dankzij de gratis boormal. Hierdoor heeft u altijd de juiste boorafstand vanaf het plafond.

2 Clip is tevens railverbinder.

3 Mogelijk om alle rails plafondaansluitend te monteren. Hierdoor een strakke afwerking.

4 Dankzij een speciale coating is de rail overschilderbaar zonder noodzakelijke voorbehandeling.

5 De Twisterkop van het koord valt volledig weg in alle railprofielen. Uniek in zijn soort.

6 R30: De unieke R30 rail is een combinatie van verschillende traditionele ophangrails (cliprail en J-rail).

7  R40: Newly biedt als enige een rail die met clips tegen het plafond gemonteerd kan worden. Makkelijker en steviger dan traditionele plafondrail.

8 Newly biedt 5 jaar garantie op productiefouten.

Ophangkoord Twister

• Indraaien en vastklikken,
 daardoor gegarandeerde borging.
• Op iedere positie van de rail 
 te plaatsen.
• Muurvast, maar net zo
 gemakkelijk te verplaatsen.
• Maximale belasting tot 20 kg.

1: Eenvoudig verticaal 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.

Panel Display

De panel display, de ideale en enige 
manier om dibond, plexiglas, hout, 
karton, aluminium of welk ander ma-
teriaal dan ook, met een dikte tussen 
de 3mm en 6mm op te hangen aan 
een ophangsysteem zonder montage, 
verlijming of haak. Montage is simpel 
door middel van een klemconstructie. 
Doordat de haak een flexibele lip 
heeft, is de dikte variabel.  

Deze schroef is speciaal ontwikkeld 
om een snelle montage op gipsplaten 
mogelijk te maken zonder gebruik van 
een plug. Het unieke is de combinatie 
van de schroefdraad samen met de 
dikte van de kop.

Solohanger

Ceilinghanger

De perfecte oplossing voor flexibiliteit, 
maar dan met minimale montage. 
Ideaal voor het ophangen vanuit 
plafonds,  maar ook voor schuine 
wanden, pilaren of waar dan ook. 

U gebruikt het profiel van een sys-
teemplafond als ophangrail. Flexibili-
teit zonder montage.
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Haak

Ophanghaak H100 

Exclusieve Newly designhaak

1: Eenvoudig links- en rechtshandig  
 te verstellen tot op de millimeter.
2:  Zelfklemmend systeem d.m.v. 
 kogeltjes, geen insnijden in koord. 
3: Draagvermogen tot 20 kg 
 (perlon- en staalkoord).

Clip

4 5

Gipsplaatschroef

• In één keer: vast en zeker! 
• Altijd vlak tegen de muur.
• Dankzij deze innovatieve clips is  
 de rail plafondaansluitend te 
 monteren.
• De rail is moeiteloos vast te 
 klikken op de clip.
• Muurvast, dankzij de
 gezekerde verbinding.
• Clip is tevens railverbinder.
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COMPACT

1 Plafondaansluitend

2 Overschilderbaar

3 Makkelijke montage

4 Indraaien op elke positie

5 Onzichtbare ophanging

6 Max. 20 kg per meter 6

20kg/m

1 3

4 5

R10

2

De R10 wandrail is gemaakt van een 
hoogwaardig aluminium en is be-
lastbaar tot 20 kg/m1. (formaat 17 x 12 
mm).

In 2 kleuren leverbaar: 

Wit/primer
Van origine een fris witte primer kleur, 
(RAL 9016) is tevens overschilderbaar 
zonder voorbehandeling.

Alu
Aluminium geanodiseerd,  stoer en 
modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie ver-
pakt, waardoor oppervlakschade aan 
de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R10 rail 200 cm wit 1 101 .201

Newly R10 rail 300 cm wit 1 101 . 301

Newly R10 rail 200 cm alu 1102.201

Newly R10 eindkap wit 2101.100

Newly R10 eindkap grijs  2102.100

Newly R10 hoekverbinder wit 2101.200

Newly R10 hoekverbinder grijs 2102.200

Newly clip 3010.102*

Newly schroef R-rail (3.5x35mm) 4010.100*

Gipsplaat schroef  4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Rail R10 Haken

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Haak H30
Kleinste in zijn soort. Uitermate ge-
schikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 
3 kg. Geschikt voor alle basisfunctio-
naliteiten. Toepasbaar op perlon- en 
staalkoord.

Haak H50
Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basis-
functionaliteiten. Toepasbaar op per-
lon- en staalkoord.

Haak H100
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord. Solide zelf-
klemmende haak.

Haak H100 security
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord. Deze solide 
zelfklemmende haak is diefstalvertra-
gend en daarom ideaal voor openbare 
ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak 3023.100

Newly H50 haak 3021.100

Newly H100 haak 3020.100

Newly H100 security haak 3020.200

Koorden en stang

De Twister wordt geleverd met een 
betrouwbaar transparant perlonkoord 
ø 2 mm polyamide of met een mo-
dern roestvrijstalen koord ø 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar
tot 20 kg. 

Naast de koorden is er ook een 2 mm 
stangvariant met Twisterkop lever-
baar.

Artikelnummers

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

Stang Twister

Stang Twister wit 200cm 4201.200

Stanghaak H50 3021.200
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ALL-ROUND

1 Plafondaansluitend

2 Overschilderbaar

3 Één vinger bevestiging

4 Indraaien op elke positie

5 Geborgde onzichtbare

 ophanging

6 Max. 30 Kg per meter

R20

1 2

4 6

30kg/m

5

3

Ander beeld
kantoor!
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De R20 wandrail is gemaakt van een 
hoogwaardig aluminium en is belast-
baar tot 30 kg/m1. (formaat 23 x 11.5 
mm).

In 2 kleuren leverbaar: 

Wit/primer
Van origine een fris witte primer kleur, 
(RAL 9016) is tevens overschilderbaar 
zonder voorbehandeling.

Alu
Aluminium geanodiseerd,  stoer en 
modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie ver-
pakt, waardoor oppervlakschade aan 
de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

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 eindkap wit 2201.100

Newly R20 eindkap grijs  2202.100

Newly R20 hoekverbinder wit 2201.200

Newly R20 hoekverbinder grijs 2202.200

Newly clip 3010.102*

Newly schroef R-rail (3.5x35mm) 4010.100*

Gipsplaat schroef  4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Rail R20 Haken

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Haak H30
Kleinste in zijn soort. Uitermate ge-
schikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 
3 kg. Geschikt voor alle basisfunctio-
naliteiten. Toepasbaar op perlon- en 
staalkoord.

Haak H50
Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basis-
functionaliteiten. Toepasbaar op per-
lon- en staalkoord.

Haak H100
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord. Solide zelf-
klemmende haak.

Haak H100 security
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord Deze solide 
zelfklemmende haak is diefstalvertra-
gend en daarom ideaal voor openbare 
ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak 3023.100

Newly H50 haak 3021.100

Newly H100 haak 3020.100

Newly H100 security haak 3020.200

Koorden en stang

De Twister wordt geleverd met een 
betrouwbaar transparant perlonkoord 
ø 2 mm polyamide of met een mo-
dern roestvrijstalen koord ø 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar
tot 20 kg. 

Naast de koorden is er ook een 2 mm 
stangvariant met Twisterkop lever-
baar.

Artikelnummers

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

Stang Twister

Stang Twister wit 200cm 4201.200

Stanghaak H50 3021.200
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R30

PROFESSIONAL

1 Één vinger bevestiging

2 Combinatie van stangen

 en koorden

3 Plafondaansluitend

4 Overschilderbaar

5 Indraaien op elke positie

6 Max. 50 Kg per meter

2

5 6

50kg/m

De R30 wandrail is een professionele 
ophangrail, uitermate geschikt voor 
galerieën en musea, gemaakt van een 
hoogwaardig aluminium en is belast- 
baar tot 50 kg/m1. (formaat 34,8 x 
11.5mm).

In 2 kleuren leverbaar: 

Wit/primer
Van origine een fris witte primer kleur, 
(RAL 9016) is tevens overschilderbaar 
zonder voorbehandeling.

Alu
Aluminium geanodiseerd, stoer en 
modern uiterlijk.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie ver-
pakt, waardoor oppervlakschade aan 
de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

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 eindkap wit 2301.100

Newly R30 eindkap grijs  2302.100

Newly R30 hoekverbinder wit 2301.200

Newly R30 hoekverbinder grijs 2302.200

Newly clip 3010.102*

Newly schroef R-rail (3.5x35mm) 4010.100*

Gipsplaat schroef  4010.110*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Klassieke ophangstang voor de zwaar-
ste objecten. Zowel stang als ophang-
haak zijn geproduceerd van solide 
staal. De dikte van de stang is 4 x 4 mm. 

Artikelnummers

Newly S-stang 200 cm wit 4101.200

Newly S-stanghaak - 40 kg 3030.100

Rail R30 Ophangstang Haken

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Haak H30
Kleinste in zijn soort. Uitermate ge-
schikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 
3 kg. Geschikt voor alle basisfunctio-
naliteiten. Toepasbaar op perlon- en 
staalkoord.

Haak H50
Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basis-
functionaliteiten. Toepasbaar op per-
lon- en staalkoord.

Haak H100
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord. Solide zelf-
klemmende haak.

Haak H100 security
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord Deze solide 
zelfklemmende haak is diefstalvertra-
gend en daarom ideaal voor openbare 
ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak 3023.100

Newly H50 haak 3021.100

Newly H100 haak 3020.100

Newly H100 security haak 3020.200

Koorden en stang

De Twister wordt geleverd met een 
betrouwbaar transparant perlonkoord 
ø 2 mm polyamide of met een mo-
dern roestvrijstalen koord ø 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar
tot 20 kg. 

Naast de koorden is er ook een 2 mm 
stangvariant met Twisterkop lever-
baar.

Artikelnummers

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

Stang Twister

Stang Twister wit 200cm 4201.200

Stanghaak H50 3021.200

1
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R40

UP

1 Overal op het plafond

 te bevestigen

2 Onzichtbare ophanging

3 Plafond montage

4 Indraaien op elke positie

5 Overschilderbaar

6 Max. 20 Kg per meter
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De R40 rail is de enige ophangrail voor 
montage aan het plafond in combina-
tie met bevestigingsclips. Door zijn 
unieke ontwerp is de rail overal in ie-
dere ruimte en op elke locatie van het 
plafond toepasbaar. De rail is gemaakt 
van een hoogwaardig aluminium en 
is belastbaar tot 20 kg/m1. (formaat 
18.3 x 17.6 mm).

Leverbaar in wit/primer
Van origine een fris witte primer kleur, 
(RAL 9016) is tevens overschilderbaar 
zonder voorbehandeling.

Iedere rail afzonderlijk in sealfolie ver-
pakt, waardoor oppervlakschade aan 
de rail wordt beperkt.

Artikelnummers

Newly R40 Up rail wit 200cm  1401.200

Newly R40 eindkap wit 2401.100

Newly R40 clip 3010.400*

Newly schroef r-rail (3.5x35mm) 4010.100*

FISHER UX5x35R plug 4020.050*

* 3 stuks per meter nodig

Rail R40 Haken

H50H30 H100 H100 
SECURITY

Haak H30
Kleinste in zijn soort. Uitermate ge-
schikt voor kliklijsten. Belastbaar tot 
3 kg. Geschikt voor alle basisfunctio-
naliteiten. Toepasbaar op perlon- en 
staalkoord.

Haak H50
Belastbaar tot 5 kg. Voor alle basis-
functionaliteiten. Toepasbaar op per-
lon- en staalkoord.

Haak H100
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord. Solide zelf-
klemmende haak.

Haak H100 security
Meest betrouwbare en sterkste haak 
in zijn soort. Belastbaar tot 20 kg op 
perlon- en staalkoord Deze solide 
zelfklemmende haak is diefstalvertra-
gend en daarom ideaal voor openbare 
ruimtes.

Artikelnummers

Newly H30 haak 3023.100

Newly H50 haak 3021.100

Newly H100 haak 3020.100

Newly H100 security haak 3020.200

Koorden en stang

De Twister wordt geleverd met een 
betrouwbaar transparant perlonkoord 
ø 2 mm polyamide of met een mo-
dern roestvrijstalen koord ø 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar
tot 20 kg. 

Naast de koorden is er ook een 2 mm 
stangvariant met Twisterkop lever-
baar.

Artikelnummers

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

Stang Twister

Stang Twister wit 200cm 4201.200

Stanghaak H50 3021.200
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R50

DISPLAY

Newly R50 rail is het meest compacte profiel op het gebied van zelfklemmende papierhouders. De rail is perfect 

voor het presenteren van kaarten, posters, tekeningen en foto’s aan de wand, zonder beschadiging. Ideaal voor 

thuisgebruik, maar zeker ook op kantoor, in restaurants, scholen en kinderdagverblijven. Het speciaal ontwik-

kelde rubberprofiel in de rail maakt het mogelijk te variëren in papierdiktes. Één A4 klemt net zo hard als een 

Veilig Leren Lezen kaart. De rail is gemaakt van een hoogwaardig aluminium gecombineerd met een rubberen 

gripstrip (formaat 29.5 x 14.2 mm).

DISPLAY

Leverbaar in wit/primer

Van origine een fris witte primer kleur, 
(RAL 9016) is tevens overschilderbaar 
zonder voorbehandeling. Leverbaar in 
lengtes van 1 en 2 meter. 

De rail wordt compleet geleverd met 
eindkappen en bevestigingsmaterialen.

Artikelnummers

Newly R50 rail wit 100 cm  1501.100

Newly R50 rail wit 200 cm 1501.200

Newly R50 rail clip                                 3010.500

Newly R50 eindkap                                       2501.100

14 15



MONTAGE
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PANEL DISPLAY

1 H300 set compleet

2 Zelfklemmende onderklem

3 Bovenklem

4 Makkelijk en snelle montage

5 Koorden aan achterzijde 

 makkelijk weg te bergen

6 Eenvoudig en stabiel ophangen

H300
Panel Display

De panel display, de ideale en 
enige manier om dibond, plexiglas, 
hout, karton, aluminium of welk ander 
materiaal dan ook, met een dikte 
tussen de 3mm en 6mm op te han-
gen aan een ophangsysteem zonder 
montage, verlijming of haak. Montage 
is simpel door middel van een klem- 
constructie. Doordat de haak een 
flexibele lip heeft, is de dikte variabel.  

De set bestaat uit 2 zelklem-
mende grippers boven en 
2 zelfklemmende grippers onder en 
een instructiesheet. Exclusief koorden. 

Artikelnummers

Newly Paneelklem set 10kg 7070.300

Koorden

De Twister wordt geleverd met een 
betrouwbaar transparant perlonkoord 
ø 2 mm polyamide of met een mo-
dern roestvrijstalen koord ø 1,8 mm.

Beide koorden zijn belastbaar
tot 20 kg. 

Naast de koorden is er ook een 2 mm 
stangvariant met Twisterkop lever-
baar.

Artikelnummers

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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SOLOHANGER

1 32

5 64

CEILINGHANGER

De perfecte oplossing voor flexibiliteit, 

maar dan met minimale montage. 

Ideaal voor het hangen vanuit plafonds 

maar ook voor schuine wanden, 

pilaren of waar dan ook.

U kunt aan 1 set meerdere objecten 

onder elkaar hangen tot een maxi-

mum van 20kg per set.

Een complete solohanger set bestaat 

uit; voet en kap, staalkabel 1,8mm. 

(100, 200 of 500cm.) H100 haak, plug 

en schroef.

SOLOHANGER

Artikelnummers
Newly set Solohanger 100cm 20kg 7030.100

Newly set Solohanger 200cm 20kg 7030.200

Newly set Solohanger 500cm 20kg 7030.500

U gebruikt het stalen profiel van een 

systeemplafond als ophangrail. Flexi-

biliteit en eenvoud zonder montage.

Een complete set bestaat uit;

een plafondklem met verschuifbaar 

deel, perlon koord van 200cm en een 

H50 haak.

CEILINGHANGER

Artikelnummers
Newly ceilinghanger set 200cm 5kg 7040.200

20 21



STOPPER

Artikel
R10 Rail blister 8020.120

Artikel
H50 blister met perlonkoord

150cm. 8010.120

Artikel
Ceilinghanger blister 200cm.

perlonkoord + H50 8010.180 

 

Artikel
R20 Rail blister 8020.220

Artikel
Solohanger blister 200cm

compleet + staalkoord 8010.190

De Newly stopper set is de enige 

oplossing ter voorkoming van het 

verschuiven van het koord, wanneer 

de rail schuin is gemonteerd onder 

bijvoorbeeld een trap.

De schroefnippel wordt in de rail 

gedraaid, daar waar het ophangkoord 

gestopt moet worden.  

Een complete stopper set bestaat uit; 

schroefnippel, perlon koord 150cm, 

H50 haak en een Inbussleutel. 

STOPPER

Artikelnummers
Newly stopperset 5kg 7020.200

D.I.Y.

Artikel
H100 haak met perlon koord

8010.130
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Uw dealer:

www.newly.nl


