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 Systeem lignum
 Leuningen van
 massief hout

ENTRO SYSTEEM LIGNUM

Een aangenaam gevoel en een ergonomische vormgeving kenmerken systeem lignum. De warme 

oppervlakken van het hout en het ronde profiel maken een comfortabele, stevige grip mogelijk. Het 

natuurlijke materiaal schept een huiselijk sfeer. Door een speciale coating is de leuning gemakkelijk 

te reinigen en zeer goed bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Het leuningsysteem 

is beschikbaar in selecte houtsoorten. Systeem lignum kan met verschillende steunen van roestvrij 

staal aan de wand worden bevestigd. U kunt kiezen uit verschillende eindstukken. De vele combi-

natiemogelijkheden creëren even zovele ontwerpopties.

LEUNING LIGNUM

Beuken op wengé gebeitst / 90°- hoek van roestvrij staal / steunen W 20

DIAMETER

Ø 40 mm
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Ø 40 mm

ASSORTIMENT

ENTRO SYSTEEM LIGNUM

LI.40.8700 …

Ø 40 mmLI.40.8800 …

LI.40.8101 …

LI.40.8100 …

Ø 40 mm

Ø 40 mm

LI.40.8101 … Ø 40 mm

90°- BOCHT VAN POLYAMIDE

Polyamide bochten en omkeringen 

verhogen de stootvastheid. Aan de 

eisen van de DIN 18040 en DIN 13411 

wordt voldaan, wanneer de leuning met 

een 90°- bocht eindigt.

90°- BOCHT VAN HOUT

Leuningen, die met een 90°- bocht 

tegen de wand eindigen, voldoen aan 

de eisen van de DIN 18040 en 

DIN 13411.

RECHT EINDSTUK MET 

AFSCHUINING

Het eindstuk van de leuning kan naar 

keuze ook recht met een afschuining 

worden uitgevoerd.

RECHT EINDSTUK MET KAP

Leuninguiteinden zijn als rechte variant 

met vrij uiteinde verkrijgbaar. Een 

aangebrachte, afgeronde kap vormt 

een gladde afwerking van het uiteinde.

MATERIAAL EN 

OPPERVLAKKEN

Systeem lignum wordt gemaakt 

van kunstmatig gedroogd hout in 

A-kwaliteit. Het oppervlak wordt 

tweemaal geschuurd en gelakt en 

is daarom gemakkelijk te reinigen.

 Beuken

 Beuken, gebeitst op wengé

 Europ. ahorn

 Eiken

 Bamboe gestoomd

TOEPASSINGSGEBIED

De leuningen van systeem lignum 

zijn geschikt voor gebruik in 

gangen en trappenhuizen, zowel 

in openbare gebouwen als in

particuliere woningen.

NORMEN

DIN 18040

DIN 13411

getest door MPA NRW

DIN 4102 normaal ontvlambaar 

(bouwmateriaalklasse B 2)

DIN 53160

DIN 68861 deel 1 B

90°- BOCHT VAN ROESTVRIJ STAAL

Omkeringen en bochten zijn in roestvrij 

staal verkrijgbaar. Wanneer de leuning 

met een 90°- bocht eindigt, wordt 

voldaan aan de eisen van de DIN 18040 

en DIN 13411.

BIJPASSENDE STEUNEN

Gedetailleerde informatie over de 

combineerbare steunen vindt u 

op pagina 44

W 20 W 3

W 6 ovaalW 6

W 6 ovaalW 6

W 20 W 3W 23


