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Met lignum protect is een leuningsysteem beschikbaar, dat over een geïntegreerde rambeveiliging 

beschikt. In het hout is een strook van extreem sterk HPL (High Pressure Laminate) verwerkt, die 

de leuning tegen beschadigingen door stoten beschermd. Eveneens als rambeveiliging is een in de 

houten leuning geïntegreerde strook van roestvrij staal verkrijgbaar. Systeem lignum protect is naar 

keuze met eindbochten van polyamide of van roestvrij staal te combineren voor extra stootvastheid 

aan de uiteinden van de leuningen. lignum protect biedt een hoge bescherming tegen beschadi-

gingen en tegelijkertijd een huiselijke sfeer.

 Systeem lignum protect
 Rambeveiliging voor
 meer stootvastheid

DIAMETER

Ø 40 mm

LEUNING LIGNUM PROTECT

Beuken / 90°- bocht van roestvrij staal / steunen W 20
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ASSORTIMENT

ENTRO SYSTEEM LIGNUM PROTECT

Ø 40 mmLP.40.8101 …

Ø 40 mm

LP40.8700 … Ø 40 mm

LP.40.8800 …

90°- BOCHT VAN ROESTVRIJ STAAL

Omkeringen en bochten zijn 

verkrijgbaar in roestvrij staal. Wanneer 

de leuning met een 90°- bocht eindigt, 

wordt voldaan aan de eisen van de 

DIN 18040 en DIN 13411.

90°- BOCHT VAN POLYAMIDE

Leuningen, die met een 90°- bocht 

tegen de wand eindigen, voldoen aan 

de eisen van de DIN 18040 en 

DIN 13411.

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 protect wordt ge-

maakt van kunstmatig gedroogde 

houtsoorten in A-kwaliteit. Een 

geïntegreerde rambeveiliging 

beschermt de leuningen tegen 

beschadigingen door stoten.

 Beuken

 Beuken, gebeitst op wengé

 Europ. ahorn

 Eiken

TOEPASSINGSGEBIED

Systeem lignum protect is bijzon-

der geschikt voor druk bezochte 

corridors.

NORMEN

DIN 18040

DIN 13411

getest door MPA NRW

DIN 4102 normaal ontvlambaar 

(bouwmateriaalklasse B 2)

DIN 53160

DIN 68861 deel 1 B

BIJPASSENDE STEUNEN

Gedetailleerde informatie over de 

combineerbare steunen vindt u op 

pagina 44.

BIJPASSENDE STEUNEN

Gedetailleerde informatie over de 

combineerbare steunen vindt u 

op pagina 44.

W 6 ovaalW 6

W 20 W 3

W 6 ovaalW 6

W 20 W 3W 23


