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CONSTRUCTIE
A l gemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE
Bescherming
Een goede inrichting van de werkplek voor lassers
en slijpers en het voorkomen van risico’s zijn
absolute voorwaarden voor ondernemingen en
instellingen die professioneel actief zijn in de
lastechniek. Naast de sociale en humane aspecten,
gaat het hierbij ook om zaken zoals het reduceren
van letsels en ziekteverzuim bij lassers en
omstanders, de vermindering van brandgevaar en
het mogelijke productieverlies door schade. Een
optimale bescherming van de werknemer tegen de
gevaren van laslicht, lawaai en hitte is onontbeerlijk
voor een rationele bedrijfsvoering.
CEPRO is specialist in het veilig inrichten van lasen slijpwerkplekken en biedt daarvoor een
omvangrijk pakket producten en diensten. CEPRO
producten verhogen niet alleen de veiligheid maar
ook de efficiency van de werkplek, waardoor een
verbetering van de workflow en daarmee
kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.
CEPRO producten zijn het resultaat van jarenlange
ervaring in het ontwerpen en inrichten van veilige
las- en slijpwerkplekken. Zij voldoen aan alle
geldende normen en voorschriften, ook op de
diverse deelterreinen van het programma.
Dit katern gaat in op de diverse constructiedelen
waarmee diverse systemen gebouwd kunnen
worden. Voor verdere vragen over dit onderwerp
staat uiteraard ook het CEPRO-team voor u klaar
om haar jarenlange ervaring en know-how op dit
gebied vrijblijvend met u te delen.
Constructie
Ons productengamma wordt gecompleteerd met
een zeer omvangrijke reeks bevestigingsmaterialen
en ophangsystemen.
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CONSTRUCTIE
K wa liteit

KWALITEIT
CEPRO levert een breed pakket aan diensten en
producten. Alle producten welke een (NEN)
Certificering vereisen, zijn hier mee voorzien.
Producten welke in een constructie samenstelling
de klant de beoogde invulling geven voor het
optimaliseren van (bedrijfs)processen, verdienen
extra aandacht. We hebben dan ondermeer te
maken met de onderlinge beïnvloeding van de
afzonderlijke componenten.
Door de jarenlange ervaring met het ontwikkelen en
fabriceren van haar producten kent CEPRO de
werking van de afzonderlijke producten en de
samenhang binnen een groter geheel.
In de productontwikkeling testfase onderwerpt
CEPRO de nagebootste praktijksituaties aan vooraf
gestelde normen. Enkel na dat de kwaliteiteisen zijn
geborgd, wordt een constructie voor gebruik in de
praktijk vrijgegeven.
Constructie principes worden door CEPRO helder
verwoord en in de praktijk toegepast.
Cepro garandeert u op grond van de product
certificeringen en de gedegen Cepro expertise dat
de geleverde constructies het maximaal haalbare
rendement leveren.

4
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CONSTRUCTIE
Zwenkarmen & staanders

ZWENKARMEN EN STAANDERS
CEPRO biedt een uitgebreid progamma aan zwenkarmen en
staanders. Hiermee kan een grote diversiteit aan afschermingen en
cabine’s samengesteld worden. De CEPRO zwenkarmen en
staanders kenmerken zich door hun uitstekende kwaliteit en
gebruiksgemak. Voor elke toepassing vindt u de geschikte zwenkarm
of staander en bijbehorende steunen. Uiteraard is maatwerk altijd
mogelijk, neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop.
Leverbare uitvoeringen







Buiszwenkarm
Zwenkarm modulair
Zwenkarm heavy duty
Zwenkarm knikbaar
Staanders uit vierkant profiel
Kolommen
Technische gebruiksinformatie

Het is belangrijk dat de boutverbindingen van de zwenkarmen
periodiek gecontroleerd worden. Verdere technische specificaties
vindt u in de omschrijving van elk produkt.
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CONSTRUCTIE
B ui s zwenkarm

CEPRO BUISZWENKARM





180 ° Zwenkbaar
Ronde buis Ø 35mm
Muurplaat inclusief
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro buiszwenkarm 200 cm
180° zwenkbaar. De ligger van deze arm bestaat uit ronde
buis Ø 35mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat
voor montage tegen een muur of kolom. De arm is
uitgevoerd in een grijze RAL kleur 7035.
		82.10.15

6
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Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 208 cm
: 180 °
: 36 cm
: 190 N
: 250 N
: handmatig

CONSTRUCTIE
Buiszwenkarm

CEPRO BUISZWENKARM





180 ° Zwenkbaar
Ronde buis Ø 35mm
Muurplaat inclusief
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

CEPRO BUISZWENKARM

i

De CEPRO buiszwenkarm is door middel van
de montageplaat eenvoudig te monteren en
te bedienen.
Daarnaast is dit model zwenkarm simpel in te
korten naar de door u gewenste lengte.
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CONSTRUCTIE
Zwenkarmen modulair

CEPRO ZWENKARMEN MODULAIR







180 ° Zwenkbaar
Kokerprofiel 50 x 50 mm
De ligger is waterpas in te stellen
Muurplaat inclusief
Voorzien van remvertraging
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

6m

ete

Cepro zwenkarm modulair 200 cm
180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel
50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor
montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze
poedercoating RAL 7035.
		
82.10.30.0200
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Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening
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: 208 cm
: 180 °
: 87 cm
: 500 N
: 650 N
: handmatig

CONSTRUCTIE
Zwenkarmen modulair

CEPRO ZWENKARMEN MODULAIR







180 ° Zwenkbaar
Kokerprofiel 50 x 50 mm
De ligger is waterpas in te stellen
Muurplaat inclusief
Voorzien van remvertraging
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro zwenkarm modulair 300 cm
180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel
50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor
montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze
poedercoating RAL 7035.
82.10.30.0300

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 299 cm
: 180 °
: 87 cm
: 450 N
: 600 N
: handmatig

Cepro zwenkarm modulair 400 cm
180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel
50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor
montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze
poedercoating RAL 7035.
82.10.30.0400

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 389 cm
: 180 °
: 87 cm
: 400 N
: 550 N
: handmatig

Cepro zwenkarm modulair 500 cm
180° zwenkbaar. De ligger van een deze arm bestaat uit kokerprofiel
50 x 50 mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat voor
montage tegen een muur of kolom. De arm is afgewerkt in grijze
poedercoating RAL 7035.
		
82.10.30.0500

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 487 cm
: 180 °
: 87 cm
: 350 N
: 480 N
: handmatig
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CONSTRUCTIE
Zwenkarm heavy duty

CEPRO ZWENKARM HEAVY DUTY





Geschikt voor zwaardere lasten
Kokerprofiel 50 x 50 mm
RAL 7035 poedercoating
Voorzien van mechanische vergrendeling

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro zwenkarm dubbel SCHARNIEREND 6 METER
Zwenkarm 6 meter (4 + 2) lang, uitgevoerd met een vakwerk constructie uit koker 50x50mm. Het eerste deel scharniert in stoellagers
en heeft een mechanische vergrendeling. Het tweede gedeelte
heeft een instelbare remvertraging. Dit gedeelte heeft een maximale
draaicirkel van 2 x 112°
82.10.50

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 592 cm
: 180 °
: 99 cm
: 1) 700 N 2) 200 N
: 1) 900 N 2) 250 N
: handmatig

Voor montage tegen een muur dient u apart
een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.

10
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CONSTRUCTIE
Zwenkarm heavy duty

CEPRO ZWENKARM HEAVY DUTY





Geschikt voor zwaardere lasten
Kokerprofiel 50 x 50 mm
RAL 7035 poedercoating
Voorzien van mechanische vergrendeling

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro zwenkarm 6 METER
Zwenkarm met een maximale lengte van 6 meter, uitgevoerd met
een ligger vervaardigd uit koker 50x50mm. Het scharnier is gemonteerd in stoellagers. De arm heeft een mechanische vergrendeling.
		
82.10.45

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 597 cm
: 180 °
: 99 cm
: 500 N
: 650 N
: handmatig

Voor montage tegen een muur dient u apart
een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.

MUURPLAAT
Muurplaat t.b.v. montage zwenkarm 82.10.50 of 82.10.45
Afmetingen; 990 x 130 mm
Controleer voordat u de montageplaat en zwenkarm monteert eerst of
de beoogde muur of kolom geschikt is om de last te dragen. Gebruik
enkel bevestigingsmaterialen die zijn afgestemd op het materiaal
waar de steunmuur van gemaakt is.		
82.10.43

Cepro zwenkarm 4 METER
Zwenkarm maximaal 4 meter lang, uitgevoerd met een vakwerk
constructie 50x50mm. De arm heeft een gelagerd scharnier en een
mechanische vergrendeling. Voor montage tegen een muur dient u
separaat een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.		
82.10.43

Radius
Range
Hoogte
Max. statische last
Max. dynamische last
Bediening

: 397 cm
: 180 °
: 99 cm
: 800 N
: 1000 N
: handmatig

Voor montage tegen een muur dient u apart
een muurplaat (art. nr. 82.10.43) te bestellen.
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CONSTRUCTIE
Zwenkarm knikbaar

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR




Geheel inklapbaar d.m.v. 2 scharnierpunten
Voorzien van remvertraging
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro zwenkarm knikbaar
Knikbare zwenkarm, d.m.v. 2 scharnierpunten, geheel inklapbaar. Het
eerste gedeelte heeft een instelbare remvertraging, De zwenkarm kan
met delen van 60 cm in lengte worden uitgebreidt, met een max. lengte
van 211 cm Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.

12
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Range
: 180 °
Hoogte
: 87 cm
Max. statische last
: 1) 400 N 2) 190 N
Max. dynamische last : 1) 550 N 2) 240 N
Bediening
: handmatig
		

CONSTRUCTIE
Zwenkarm knikbaar

CEPRO ZWENKARM KNIKBAAR




Geheel inklapbaar d.m.v. 2 scharnierpunten
Voorzien van remvertraging
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro zwenkarm knikbaar basisdeel
Basisdeel bestaand uit een scharnierstuk met montageplaat
en basisconstructie zwenkdeel. Het scharnierstuk is voorzien
van een instelbare remvertraging. Het zwenkdeel is een
vakwerkconstructie uit koker 50x50mm.
			
		82.10.17.02

Cepro zwenkarm knikbaar uitbreiding
Het uitbreidingsdeel is uitgevoerd in een vakwerkconstructie
uit koker 50x50mm en voorzien van een gatenpatroon voor
bevestiging aan het basisdeel. Tevens kan aan dit deel de
buiszwenkarm gemonteerd worden.		
		
		82.10.17.03

buiszwenkarm voor aan knikarm
180° zwenkbaar. De ligger van deze arm bestaat uit ronde
buis Ø 35mm. De arm wordt geleverd inclusief muurplaat
voor montage tegen een muur of kolom. De arm is
uitgevoerd in een grijze RAL kleur 7035.
		82.10.15
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CONSTRUCTIE
Tel e scoop zwenkarm

CEPRO TELESCOOP ZWENKARM





Uitschuifbaar voor een vrije toegang
Te voorzien van zowel lamellen als gordijnen
Scharnierstuk voorzien van remvertraging
RAL 7035 poedercoating

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

Cepro TELESCOOP zwenkarm
Zwenkarn waarbij het telescopische traploos in- en uitgeschoven kan owrden. Het scharnier is voorzien van een
instelbare remvertraging.
				
				

14

Op aanvraag
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Radius
: variabel
Range
: 180 °
Hoogte
: 30 cm
Max. statische last
: Max. dynamische last : Bediening
: handmatig		
		

CONSTRUCTIE

Katern 6 - Constructie - Cepro catalogus 2014

15

CONSTRUCTIE
Zwenkarm steunen

CEPRO ZWENKARM STEUNEN


Geschikt voor CEPRO zwenkarmen met liggers uit koker 50x50mm.

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

montage set buis
Standaard set voor het monteren van een buis Ø 33,7mm
onder zwenkarm 82.10.45 + 82.10.50
Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.		
		80.15.01
montage set buis
Standaard set voor het monteren van een buis Ø 33,7mm
onder zwenkarm 82.10.30 + zwenkarm knikbaar
Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.		
		80.15.02

16
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CONSTRUCTIE
Zwenkarm steunen

CEPRO ZWENKARM STEUNEN


Geschikt voor CEPRO zwenkarmen met liggers uit koker 50x50mm.

Voor alle zwenkarmen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

montage set rail
Standaard set voor het monteren van een rail 30x35mm
onder zwenkarm 82.10.45 + 82.10.50
Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.		
		80.15.10
montage set rail
Standaard set voor het monteren van een rail 30x35mm
onder zwenkarm 82.10.30 + zwenkarm knikbaar
Onderdelen zijn elektrolytisch verzinkt.		
		80.15.03
kabellus
Kabellus aan runner voor bevestiging van slangenpakket in
rail. Kabellus is vervaardigd uit nylon.		
		80.10.05

ophangset draadkast
Ophangset voor draadkast inclusief 4-wiel runners,
electrolytisch verzinkte dubbele montagestrip, karabijnhaak
en ketting met handgreep. Draagkracht maximaal 25 kg.
			
		82.01.02
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CONSTRUCTIE
S t a a nders

CEPRO STAANDERS





Gemaakt uit kokerprofiel
Voorzien van gatenpatroon voor ophanging van diverse CEPRO steunen
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035
Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

STAANDER 300 CM
Uit koker van 100 x 100 x 4 mm en een voetplaat van 500
x 500 x 15 mm. Eén zijde voorzien van M10 gatenpatroon.
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.		
			
		83.20.01.0300

18
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CONSTRUCTIE
Staanders

CEPRO STAANDERS





Gemaakt uit kokerprofiel
Voorzien van gatenpatroon voor ophanging van diverse CEPRO steunen
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035
Uitgerust met een voetplaat voor stabiele bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

STAANDER 300 CM
Uit koker van 80 x 80 x 3 mm en een voetplaat van 300 x
300 x 10 mm. Op drie zijden voorzien van een M10 gatenpatroon, één zijde voorzien van een M8 gatenpatroon.
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.		
			
		83.10.02.0300

STAANDER 300 CM
Uit koker van 50 x 50 x 2 mm en een voetplaat van 110 x
110 x 8 mm. Op alle zijden voorzien van een M8 gatenpatroon.
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.		
			
		83.10.01.0300

STAANDER 225 CM
Uit koker van 50 x 50 x 2 mm en een voetplaat van 110 x
110 x 8 mm. Op alle zijden voorzien van een M8 gatenpatroon.
Afgewerkt in grijze poedercoating RAL 7035.		
			
		83.10.01.0225
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CONSTRUCTIE
K ol o mmen

CEPRO KOLOMMEN
•
•
•
•

Gemaakt uit buisprofiel
Voorzien van voorbereiding voor montageplaat
Afgewerkt in menie
Uitgerust met een voetplaat voor stabiele
bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

KOLOM 400 CM
Uit buisprofiel van Ø 323,9 mm x 10 mm en een
voetplaat van 600 x 600 x 15 mm.
Afgewerkt in menie.			
			
		83.25.02.0400

20
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CONSTRUCTIE
Kolommen

CEPRO KOLOMMEN
•
•
•
•

Gemaakt uit buisprofiel
Voorzien van voorbereiding voor montageplaat
Afgewerkt in menie
Uitgerust met een voetplaat voor stabiele
bevestiging

Voor alle staanders en kolommen gelden aangepaste leveringsvoorwaarden. De verzendkosten worden per order bepaald en apart berekend.

KOLOM 400 CM
Uit buisprofiel van Ø 193,7 mm x 6,3 mm en een
voetplaat van 500 x 500 x 15 mm.
Afgewerkt in menie.			
			
		83.25.01.0400

Let op ! Combinatie zwenkarmen en kolommen

i

Bij bestellingen van zwenkarmen voor lamellen of gordijnen die aan één van de hiernaast genoemde
kolommen bevestigd worden, adviseert Cepro uitsluitend de onderstaande combinaties.

Zwenkarm maximum lengte

Gordijnen tot 250 cm hoog

Gordijnen tot 500 cm hoog

2 meter

kolom 83.10.02.0300

kolom 83.10.02.0300

Lamellen tot 250 cm hoog
kolom 83.10.02.0300

Lamellen tot 500 cm hoog
kolom 83.20.01.0300

3 meter

kolom 83.10.02.0300

kolom 83.10.02.0300

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.20.01.0300

4 meter

kolom 83.10.02.0300

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.25.01.0400

kolom 83.25.01.0400

5 meter

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.25.01.0400

kolom 83.25.02.0400

6 meter

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.20.01.0300

kolom 83.25.02.0400

kolom 83.25.02.0400
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CONSTRUCTIE
Rai l systeem

CEPRO RAILSYSTEEM

RAILSTEUN
Railsteun met lange bout
M10, voor rail 30 x 35 mm.
86.10.02

RAIL KOPPELSTEUN
Rail koppelsteun met lange
bout M10, voor rail 30 x 35
mm.
86.10.03

PLAFOND KOPPELSTEUN
Plafond (koppel)steun voor
enkele rail 30 x 35 mm
86.10.20

22
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CONSTRUCTIE
Railsysteem

CEPRO RAILSYSTEEM
PLAFOND KOPPELSTEUN
Plafond (koppel)steun voor
dubbele rail 30 x 35 mm.
86.10.21

PLAFOND KOPPELSTEUN
Plafond (koppel)steun voor
drievoudige rail 30 x 35 mm.
86.10.22

WANDKOPPELSTEUN
Wandkoppelsteun voor enkele
rail.
86.10.15

RAILversteviging
Steun voor railversteviging
middels strip.
86.10.25

rail 30x35 mm
Rail 30 x 35 mm per
strekkende meter. Lengte
maximaal 6 meter
86.10.00
Vanwege logistieke redenen
adviseren wij rail te versturen in
bundels of in delen niet langer dan
3 meter.

railbocht
Railbocht 90°, radius 50 cm,
voor rail 30x35 mm.
86.10.01
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23

CONSTRUCTIE
Rai l systeem

CEPRO RAILSYSTEEM
runner kunststof
Tweewiel runner kunststof,
geschikt voor rail 30x35 mm.
Draagcapaciteit 5 kg.
86.10.10

runner staal
Tweewiel runner staal,
geschikt voor rail 30x35 mm.
Draagcapaciteit 10 kg.
86.10.11

runner staal
Vierwiel runner staal, geschikt
voor rail 30x35 mm.
Draagcapaciteit 25 kg.
86.10.13

runner staal
Vierwiel runner staal, met
draaibaar draadeind M10.
Geschikt voor rail 30x35 mm.
Draagcapaciteit 40 kg.
86.10.17

karabijnhaak
Stalen karabijhaak, geschikt
om gordijn met runner verschuifbaar te maken in rail
30x35 mm.
10.48.30
GORDIJNGLIJHAAK
Kunststof gordijnglijhaak, voor
bevestiging van een gordijn in
een rail. Alleen te gebruiken
bij lage gebruiksfrequenties.
Geschikt voor rail 30x35 mm.
10.48.60

24
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CONSTRUCTIE
Railsysteem

CEPRO RAILSYSTEEM
AFSLUITSTUK
Rail afsluitstuk. Geschikt voor
rail 30x35 mm.
86.10.07

RAIL STOP
Railstop met buffer. Geschikt
voor rail 30x35 mm.
86.10.08

hoekwand drager
Hoekwand drager geschikt
voor bevestiging van railsteun
of railkoppelsteun.
86.10.04

plafond drager
Plafond drager geschikt voor
bevestiging van railsteun of
railkoppelsteun, direkt onder
een horizontaal vlak.
86.10.05

montagesteun
Universele stalen montage
hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur
of staander.
80.10.01
montagesteun
Zware stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen
van railsteunen aan muur of
staander.
80.10.02
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CONSTRUCTIE
B ui s systeem

CEPRO BUISSYSTEEM

PLAFONDSTEUN
Plafondsteun voor directe
bevestiging van buis maximaal
Ø 34 mm aan het plafond of
langs de muur
86.40.10
FLENS
Flens voor bevestiging van
buis Ø 33,7 mm, wanddikte 2,9
mm, aan muur of staander
86.40.41

BUISDRAGER
Buisdrager met bout (M8x35)
voor buis maximaal Ø 35 mm
86.40.50

26
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CONSTRUCTIE
Buissysteem

CEPRO BUISSYSTEEM
BUIS
Buis Ø 33,7 mm, wanddikte
2,5 mm. Per strekkende meter,
lengte maximaal 6 meter
86.40.00

Vanwege logistieke redenen adviseren
wij buis te versturen in bundels of in
delen niet langer dan 3 meter.

BUISVERBINDER
Buisverbinder voor buis
maximaal Ø 33,7 mm, verzinkt
(alleen toe te passen naast
een steunpunt)
86.40.30
GORDIJNHAAK
Gordijnhaak staal, voor buis
maximaal Ø 33,7 mm (set
verpakt per 7 stuks)
10.48.50.0007

GORDIJNHAAK
Gordijnhaak kunststof, voor
buis maximaal Ø 33,7 mm
10.48.40

GORDIJNHAAK
Gordijnhaak metaal, zware
uitvoering, voor buis maximaal
Ø 34 mm
Ø 50 mm
Ø 70 mm

10.48.55
10.48.58
10.48.56

OPHANGRING
RVS ophangring
10.48.52
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CONSTRUCTIE
B u i ssysteem

CEPRO BUISSYSTEEM
BUISKLEM
Buisklem voor ronde buis
maximaal Ø 33,7 mm.
Voor gebruik aan runner in
railsysteem
86.40.20
BUISDOP
Buisdop, voor buis Ø 33,7 mm,
wanddikte 2,9 mm.
86.40.25

hoekwand drager
Hoekwand drager geschikt
voor bevestiging van railsteun
of railkoppelsteun.
86.10.04

plafond drager
Plafond drager geschikt voor
bevestiging van railsteun of
railkoppelsteun, direct onder
een horizontaal vlak.
86.10.05

montagesteun
Universele stalen montage
hoeksteun. Voor het bevestigen van railsteunen aan muur
of staander.
80.10.01
montagesteun
Zware stalen montage hoeksteun. Voor het bevestigen
van railsteunen aan muur of
staander.
80.10.02
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CONSTRUCTIE
Kabeloproller

KABELOPROLLER
Een kabeloproller wordt met name toegepast in situaties waarin snel
een flexibele afscherming gecreëerd dient te worden.
Met een simpele beweging kan de kabel uit de oproller worden
getrokken en met een speciale beugel aan de meegeleverde muursteun
worden bevestigd.
Technische gebruiksinformatie
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Begeleidt de kabel terug in de behuizing, hierdoor voorkomt u
schade aan omliggende objecten en verwondingen aan
omstanders.
Open de behuizing uitsluitend in bijzijn van gekwalificeerd
personeel.
Gebruik uitsluitend originele onderdelen bij vervanging of reparatie.
Neem bij twijfel altijd contact op met onze afdeling verkoop.
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CONSTRUCTIE
Kabeloproller

CEPRO KABELOPROLLER






Snelle afscherming van werkplek
Simpele bediening
Kabellengte 8 meter
Kabeldikte 3 mm
Stevige metalen behuizing

KABELOPROLLER

GORDIJNEN

OPHANGRING

● Maximale hoogte gordijn 200 cm
● Inclusief muursteun
● Voorzien van speciale beugel

● Goedgekeurd volgens EN-1598
● Standaard 140 cm breed
● Volledig omzoomd
● 7 ophangogen aan één 140 cm zijde
● Drukknopen aan beide zijkanten

● RVS
● Gesloten ronde ring
● Dikte draad 2 mm
● Ø 58 mm

Kabeloproller, kabellengte 8 meter,
exclusief gordijn
82.20.10

Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 160 x 140 cm
16.15.16

RVS ophangring voor gordijn
aan kabeloproller
10.48.52

Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 180 x 140 cm
16.15.18
Cepro Orange-CE lasgordijn
H. 200 x 140 cm
16.15.20
Cepro Green-9 lasgordijn
H. 160 x 140 cm

16.19.16

Cepro Green-9 lasgordijn
H. 180 x 140 cm

16.19.18

Cepro Green-9 lasgordijn
H. 200 x 140 cm

16.19.20

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 160 x 140 cm

16.16.16

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 180 x 140 cm

16.16.18

Cepro Green-6 lasgordijn
H. 200 x 140 cm

16.16.20

Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 160 x 140 cm
16.17.16
Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 180 x 140 cm
16.17.18
Cepro Bronze-CE lasgordijn
H. 200 x 140 cm
16.17.20
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LEADING IN WELDING SAFETY

Cepro International BV
Postbus 183
5120 AD Rijen The Netherlands
Parallelweg 38
5121 LD Rijen The Netherlands
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LASDEKENS

Tel.
Export department
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E-mail
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LASSCHERMEN

+31 (0) 161 226472
+31 (0) 161 230116
+31 (0) 161 224973
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www.cepro.eu
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