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Onderdelen LRS glijders

In plaats van een Load Release Systeem 
kunt u ook kiezen voor Load Release 
glijders. Bij een piekbelasting van het 
gordijn komen in dit geval de glijders los uit 
de rail. De rail zelf blijft hangen. 

De glijders zijn draaibaar in de rail en zijn 
voorzien van een flexibele doch stevige 
glijvoet. Bij normaal gebruik gedraagt de 
LRS-glijder zich als gewone glijder. Echter 
bij plotselinge en/of grote belastingen komt 
de LRS-glijder uit de rail en voorkomt dat de 
rail uit het plafond getrokken kan worden.

Load Release glijders zijn toepasbaar op 
railtypen 4100, 4200, 5100 en de 4700 
serie, en worden niet in combinatie met het 
LRS systeem toegepast.

Belastingen 

Er zijn 2 soorten glijders, de rode en 
de grijze glijder. De grijze glijder komt 
makkelijker uit de rail dan de rode. Dit is 
afhankelijk van meerder factoren, meer 
informatie over de LRS-glijders is te vinden 
op onze website www.goelst.nl.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Load Release 
Glijders
veiligheid in de zorg

•  Voorkomt dat het gordijn kapot getrokken 
wordt.

 
•  Bij nood- of panieksituaties kunnen de 

gordijnen uit de rail getrokken worden

•  Voorkomt dat de gordijnrail van het plafond 
getrokken wordt.

•  Verkleining van de kans op een geslaagde 
zelfmoordpoging door verhanging aan de 
gordijnen.

4007-LRS-10
LRS glijder grijs
uittrekgewicht 12 kg

4353
einddeksel setje L + R 
voor 4301 profiel

4007-LRS-20
LRS glijder rood
uittrekgewicht 8 kg

Accessoires 4301Glijders
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LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.

SEPARATIERAIL
SYSTEMEN

# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

4100

5100

x

40

40

x

3
5

4
04

0
4

2
.5

51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

SEPARATIERAIL

4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Separatie-, douche- of raamrails kunnen worden 
voorzien van een Load Release Systeem (LRS). 
Dit unieke, gepatenteerde systeem zorgt ervoor 
dat de rail bij een kortstondige piekbelasting 
vanaf circa 35 kg ontkoppelt. De rail komt dan los 
uit de bevestigingspunten en kan vervolgens weer 
worden teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem is ons antwoord op 
een vraag vanuit de zorgsector. Met name op 
afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico 
ontstond behoefte om rails gecontroleerd te 
kunnen laten ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn zo 
ontworpen dat deze met Goelst railtypen 4100 
en 5100 gecombineerd kunnen worden. Bij 
normaal gebruik van de rail merkt u niets van de 
aanwezigheid van het systeem.

Load Release 
System
veiligheid in de zorg

Toepassingsvoorbeeld

Montage

Voor meer informatie over het LRS systeem, kijk op onze website www.goelst.nl

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

• Rail ontkoppelt bij piekbelasting vanaf 
 circa 35 kg.
  
• Continue statische belasting tot 5 kg mogelijk.
  
• Toepasbaar op railtypen 4100 en 5100.

Technische wijzigingen voorbehouden.  

Aansprakelijkheid 
Dit systeem dient geïnstalleerd en gebruikt te worden zoals beschreven in de technische documentatie, die op aanvraag verkrijgbaar 
is. Hoewel veel aandacht is besteed aan het correct functioneren van de verschillende componenten van het LRS-systeem, kan het 
systeem (zelf-)verwonding door personen, in welke vorm dan ook, niet uitsluiten. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor eventuele schade veroorzaakt door agressie, wangedrag of onachtzaamheid etc. of door het niet opvolgen van de instructies in de 
technische documentatie. Het volledige technische LRS rapport is op te vragen via Goelst NL te Ede.

Specificaties
LRS: voor gebruik bij profiel 4100 
en 5100.

Plafondmontage 5100
met 5154-LRS

Plafondmontage 4100
met pendel 4055 met 
klos-set 4055-30W-LRS

Plafondmontage 4100 of 
5100 met voetplaat 4064-
10, montageset 4064-
31-L-41 of 4064-31-L-51 
voor geïsoleerde plaatsing 
volgens NEN1010 en 
G-Poot stang op lengte 
4064-40. Incl. schroeven 
en isolerende pluggen.

Montage 4100 met
4149-LRS als dagsteun

Montage 5100 met
5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te 
verkleinen, wordt de 
stofstrip achterwege 
gelaten, of toegepast in 
stukken van max. 50 cm.

Toepassingsvoorbeeld kamerindeling met 4100:

4159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
4100

4159-LR-R
klikhuis los

5159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
5100

4154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 4100

5154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 5100

1003-7
inbussleutel 7 mm
t.b.v. klikhuis

1003-2
inbussleutel 2 mm
t.b.v. stelschroeven
voetplaatje LRS 
basisset

4149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 4100

5149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 5100

4064-10
voetplaat

4064-30-W-L-41
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 4100

4064-30-W-L-51
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 5100

4064-40
G-Poot stang LRS,
meerdere lengtes

4055-40
susp. hanger 
buis 50 cm 
naturel, een-
zijdig geschroefd

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 5100

Onderdelen LRS

4002
eindstop metaal 
naturel

4007
draaiglijder wit / grijs 
/ zilver / zwart

4001-M-N-60
eindstop met oog 
metaal naturel en 
RVS haak

4007-60
draaiglijder 4007 
met RVS haak

4003
eindveer kunstof, 
stansgat nodig
wit

Gordijntransport

Montage

Accessoires
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4100

LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.

SEPARATIERAIL
SYSTEMEN

# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

4100

5100

x

40

40

x
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51004100

min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Separatie-, douche- of raamrails kunnen worden 
voorzien van een Load Release Systeem (LRS). 
Dit unieke, gepatenteerde systeem zorgt ervoor 
dat de rail bij een kortstondige piekbelasting 
vanaf circa 35 kg ontkoppelt. De rail komt dan los 
uit de bevestigingspunten en kan vervolgens weer 
worden teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem is ons antwoord op 
een vraag vanuit de zorgsector. Met name op 
afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico 
ontstond behoefte om rails gecontroleerd te 
kunnen laten ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn zo 
ontworpen dat deze met Goelst railtypen 4100 
en 5100 gecombineerd kunnen worden. Bij 
normaal gebruik van de rail merkt u niets van de 
aanwezigheid van het systeem.

Load Release 
System
veiligheid in de zorg

Toepassingsvoorbeeld

Montage

Voor meer informatie over het LRS systeem, kijk op onze website www.goelst.nl

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

• Rail ontkoppelt bij piekbelasting vanaf 
 circa 35 kg.
  
• Continue statische belasting tot 5 kg mogelijk.
  
• Toepasbaar op railtypen 4100 en 5100.

Technische wijzigingen voorbehouden.  

Aansprakelijkheid 
Dit systeem dient geïnstalleerd en gebruikt te worden zoals beschreven in de technische documentatie, die op aanvraag verkrijgbaar 
is. Hoewel veel aandacht is besteed aan het correct functioneren van de verschillende componenten van het LRS-systeem, kan het 
systeem (zelf-)verwonding door personen, in welke vorm dan ook, niet uitsluiten. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor eventuele schade veroorzaakt door agressie, wangedrag of onachtzaamheid etc. of door het niet opvolgen van de instructies in de 
technische documentatie. Het volledige technische LRS rapport is op te vragen via Goelst NL te Ede.

Specificaties
LRS: voor gebruik bij profiel 4100 
en 5100.

Plafondmontage 5100
met 5154-LRS

Plafondmontage 4100
met pendel 4055 met 
klos-set 4055-30W-LRS

Plafondmontage 4100 of 
5100 met voetplaat 4064-
10, montageset 4064-
31-L-41 of 4064-31-L-51 
voor geïsoleerde plaatsing 
volgens NEN1010 en 
G-Poot stang op lengte 
4064-40. Incl. schroeven 
en isolerende pluggen.

Montage 4100 met
4149-LRS als dagsteun

Montage 5100 met
5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te 
verkleinen, wordt de 
stofstrip achterwege 
gelaten, of toegepast in 
stukken van max. 50 cm.

Toepassingsvoorbeeld kamerindeling met 4100:

4159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
4100

4159-LR-R
klikhuis los

5159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
5100

4154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 4100

5154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 5100

1003-7
inbussleutel 7 mm
t.b.v. klikhuis

1003-2
inbussleutel 2 mm
t.b.v. stelschroeven
voetplaatje LRS 
basisset

4149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 4100

5149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 5100

4064-10
voetplaat

4064-30-W-L-41
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 4100

4064-30-W-L-51
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 5100

4064-40
G-Poot stang LRS,
meerdere lengtes

4055-40
susp. hanger 
buis 50 cm 
naturel, een-
zijdig geschroefd

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 5100

Onderdelen LRS

4002
eindstop metaal 
naturel

4007
draaiglijder wit / grijs 
/ zilver / zwart

4001-M-N-60
eindstop met oog 
metaal naturel en 
RVS haak

4007-60
draaiglijder 4007 
met RVS haak

4003
eindveer kunstof, 
stansgat nodig
wit

Gordijntransport

Montage

Accessoires
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LRS > Dé oplossin

Het Load Release Systeem is ons antwoord op de behoefte in de

zorgsector om separatie- en raamrail geconditioneerd te laten ontkop-

pelen. Deze unieke, gepatenteerde oplossing maakt het mogelijk dat bij

kortstondige belasting van ca. 35 kg de rail loskomt uit zijn bevestigings-

punten. De componenten zijn zo ontworpen dat deze met de vertrouwde

rail 4100 en 5100 gecombineerd kunnen worden.
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# LOAD RELEASE

ontkoppMontage

3
0

plafondmontage 5100

met 5149-LRS

plafondmontage 4100 met 

G-poot 4064-LRS

plafondmontage 4100 met 

pendel 4155-LRS

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm

1475-0846-PAP 1440-5-100608

1420-564-22 1420-564-22

4064-10

4064-31-L-41 4064-31-L-51

4064-10-0100

1475-0846-PAP

4064-10-0100

1420-564-22

4064-30-L-41 4064-30-L-51

4064-10-0100

1440-5-100608

1420-564-22

4064-10-0100

Ø 15 mm

4055-40

4055-30-41

4159 5159

4157

1440-5-100608

4156

4055-30-51

4157

4156

1440-5-100608

2e tekengebied aangemaakt om ‘nieuwe’ (bestaat al een tijdje) LRSpoot onderkant poot aan te passen, 
Op een 2e tekengebied gedaan, zodat niet tot een verschuiving van de huidige afbeeldingen (ergens) in Indesign leidt.

Aanpassing (vergroting van opp waar afb staat) in Illustrator verschuift de  afb in hun kaders in Indesign,
met een 2e tekengebied gebeurt dat niet: getest jun17.

(4055 geen wijz jun17)

4064-40

4064-10

4064-40Ø 22 mm Ø 22 mm

4100 5100 4100 5100

min. 40mm
min. 40mm min. 40mm
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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min. 8 mm min. 8 mm

Bestekomschrijving

Bevestigingspunten

g voor
pelbare separatierail.

Toebehoren:
Basisset 4159-LRS (voor 4100) of 5159-LRS (voor 5100).
Brug 4165 voor 4100 of 5165 voor 5100.

Montage:
4100: plafondmontage met klos 4154-LRS, pendel 4155-LRS of G-poot
4064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 4149-LRS. 
5100: plafondmontage met klos 5154-LRS, pendel 5155-LRS of G-poot
5064-LRS. Wandmontage (ook als dagsteun) met 5149-LRS.

Systeemspecificaties
Dit systeem maakt het mogelijk om rail gecontroleerd te laten ontkop-
pelen, of het nu gaat om toepassing als separatierail, doucherail of als
raamrail. Bij normaal gebruik van de rail merkt u geen verschil, maar bij
hoge piekbelastingen komt de rail vrij uit zijn bevestigingspunten.
• continue statische belasting tot 5 kg mogelijk
• gecontroleerde ontkoppeling bij piekbelasting van 35kg-45kg

Onderhoud en controle
• vanwege veroudering van het kunststof en piek belastingen tijdens

gewoon gebruik en / of verkeerd gebruik, adviseren wij de bevesti-
gingspunten min. 1 maal per 12 maanden te controleren. Uit voorzorg
dienen alle klikhuizen 4159-LR-R binnen 4 jaar vervangen te worden.

• Logischerwijs wordt geadviseerd om een LRS element dat 
gefunctioneerd heeft direct te vervangen.

G-Rail is een geregistreerde merknaam.

wandmontage 4100 met

4149-LRS als dagsteun

wandmontage 5100 met

5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te voorkomen,

wordt de stofstrip achterwege gela-

ten, of toegepast in stukken van

max. 50 cm.
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31 kg34 kg

35 kg

36 kg

150 cm

220 cm

4155-LRS / 5155-LRS

4149-LRS / 5149-LRS

Advies voor het monteren van 4100 aan pendels en wandsteu-

nen van het LRS systeem. In onderstaand diagram staan in

rood de ontkoppelbelastingen, gemonteerd aan pendels en

wandsteunen (in zwart zijn het de gemeten afwijkingen). Voor

verdere montage mogelijkheden verwijzen wij naar het techni-

sche document dat op te vragen is bij Goelst Nederland B.V.
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SEPARATIERAIL

4007
glijder draaibaar
(4100, 4200, 4600, 4700-serie,
4800, 5100, 5600 & 6200)

4001-M-N-60

4007-60
glijder draaibaar
met RVS haak

Separatie-, douche- of raamrails kunnen worden 
voorzien van een Load Release Systeem (LRS). 
Dit unieke, gepatenteerde systeem zorgt ervoor 
dat de rail bij een kortstondige piekbelasting 
vanaf circa 35 kg ontkoppelt. De rail komt dan los 
uit de bevestigingspunten en kan vervolgens weer 
worden teruggeplaatst.

Het Load Release Systeem is ons antwoord op 
een vraag vanuit de zorgsector. Met name op 
afdelingen met een verhoogd verhangingsrisico 
ontstond behoefte om rails gecontroleerd te 
kunnen laten ontkoppelen. 

De componenten van het systeem zijn zo 
ontworpen dat deze met Goelst railtypen 4100 
en 5100 gecombineerd kunnen worden. Bij 
normaal gebruik van de rail merkt u niets van de 
aanwezigheid van het systeem.

Load Release 
System
veiligheid in de zorg

Toepassingsvoorbeeld

Montage

Voor meer informatie over het LRS systeem, kijk op onze website www.goelst.nl

4149-LRS

4159-LRS

4154-LRS 4155-LRS 4064-LRS4154-LRS4149-LRS

4159-LRS

4055 met LRS 4064 met LRS

Exploded view

• Rail ontkoppelt bij piekbelasting vanaf 
 circa 35 kg.
  
• Continue statische belasting tot 5 kg mogelijk.
  
• Toepasbaar op railtypen 4100 en 5100.

Technische wijzigingen voorbehouden.  

Aansprakelijkheid 
Dit systeem dient geïnstalleerd en gebruikt te worden zoals beschreven in de technische documentatie, die op aanvraag verkrijgbaar 
is. Hoewel veel aandacht is besteed aan het correct functioneren van de verschillende componenten van het LRS-systeem, kan het 
systeem (zelf-)verwonding door personen, in welke vorm dan ook, niet uitsluiten. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor eventuele schade veroorzaakt door agressie, wangedrag of onachtzaamheid etc. of door het niet opvolgen van de instructies in de 
technische documentatie. Het volledige technische LRS rapport is op te vragen via Goelst NL te Ede.

Specificaties
LRS: voor gebruik bij profiel 4100 
en 5100.

Plafondmontage 5100
met 5154-LRS

Plafondmontage 4100
met pendel 4055 met 
klos-set 4055-30W-LRS

Plafondmontage 4100 of 
5100 met voetplaat 4064-
10, montageset 4064-
31-L-41 of 4064-31-L-51 
voor geïsoleerde plaatsing 
volgens NEN1010 en 
G-Poot stang op lengte 
4064-40. Incl. schroeven 
en isolerende pluggen.

Montage 4100 met
4149-LRS als dagsteun

Montage 5100 met
5149-LRS als dagsteun

Om risico’s verder te 
verkleinen, wordt de 
stofstrip achterwege 
gelaten, of toegepast in 
stukken van max. 50 cm.

Toepassingsvoorbeeld kamerindeling met 4100:

4159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
4100

4159-LR-R
klikhuis los

5159-LRS
basisset-LRS t.b.v.
5100

4154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 4100

5154-LRS
plafondklos 3 cm
t.b.v. 5100

1003-7
inbussleutel 7 mm
t.b.v. klikhuis

1003-2
inbussleutel 2 mm
t.b.v. stelschroeven
voetplaatje LRS 
basisset

4149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 4100

5149-LRS
wand/dagsteun 
LRS 
t.b.v. 5100

4064-10
voetplaat

4064-30-W-L-41
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 4100

4064-30-W-L-51
montage set G-poot 
geïsoleerd LRS 5100

4064-40
G-Poot stang LRS,
meerdere lengtes

4055-40
susp. hanger 
buis 50 cm 
naturel, een-
zijdig geschroefd

4055-30-LRS-41
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 4100

4055-30-LRS-51
susp. hanger 
montage set wit 
LRS voor 5100

Onderdelen LRS

4002
eindstop metaal 
naturel

4007
draaiglijder wit / grijs 
/ zilver / zwart

4001-M-N-60
eindstop met oog 
metaal naturel en 
RVS haak

4007-60
draaiglijder 4007 
met RVS haak

4003
eindveer kunstof, 
stansgat nodig
wit

Gordijntransport

Montage

Accessoires



Load Release 
oplossingen
voor zorginstellingen

Veiligheid in de zorg
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Onderdelen LRS glijders

In plaats van een Load Release Systeem 
kunt u ook kiezen voor Load Release 
glijders. Bij een piekbelasting van het 
gordijn komen in dit geval de glijders los uit 
de rail. De rail zelf blijft hangen. 

De glijders zijn draaibaar in de rail en zijn 
voorzien van een flexibele doch stevige 
glijvoet. Bij normaal gebruik gedraagt de 
LRS-glijder zich als gewone glijder. Echter 
bij plotselinge en/of grote belastingen komt 
de LRS-glijder uit de rail en voorkomt dat de 
rail uit het plafond getrokken kan worden.

Load Release glijders zijn toepasbaar op 
railtypen 4100, 4200, 5100 en de 4700 
serie, en worden niet in combinatie met het 
LRS systeem toegepast.

Belastingen 

Er zijn 2 soorten glijders, de rode en 
de grijze glijder. De grijze glijder komt 
makkelijker uit de rail dan de rode. Dit is 
afhankelijk van meerder factoren, meer 
informatie over de LRS-glijders is te vinden 
op onze website www.goelst.nl.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Load Release 
Glijders
veiligheid in de zorg

•  Voorkomt dat het gordijn kapot getrokken 
wordt.

 
•  Bij nood- of panieksituaties kunnen de 

gordijnen uit de rail getrokken worden

•  Voorkomt dat de gordijnrail van het plafond 
getrokken wordt.

•  Verkleining van de kans op een geslaagde 
zelfmoordpoging door verhanging aan de 
gordijnen.

4007-LRS-10
LRS glijder grijs
uittrekgewicht 12 kg

4353
einddeksel setje L + R 
voor 4301 profiel

4007-LRS-20
LRS glijder rood
uittrekgewicht 8 kg

Accessoires 4301Glijders
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Onderdelen LRS glijders

In plaats van een Load Release Systeem 
kunt u ook kiezen voor Load Release 
glijders. Bij een piekbelasting van het 
gordijn komen in dit geval de glijders los uit 
de rail. De rail zelf blijft hangen. 

De glijders zijn draaibaar in de rail en zijn 
voorzien van een flexibele doch stevige 
glijvoet. Bij normaal gebruik gedraagt de 
LRS-glijder zich als gewone glijder. Echter 
bij plotselinge en/of grote belastingen komt 
de LRS-glijder uit de rail en voorkomt dat de 
rail uit het plafond getrokken kan worden.

Load Release glijders zijn toepasbaar op 
railtypen 4100, 4200, 5100 en de 4700 
serie, en worden niet in combinatie met het 
LRS systeem toegepast.

Belastingen 

Er zijn 2 soorten glijders, de rode en 
de grijze glijder. De grijze glijder komt 
makkelijker uit de rail dan de rode. Dit is 
afhankelijk van meerder factoren, meer 
informatie over de LRS-glijders is te vinden 
op onze website www.goelst.nl.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Load Release 
Glijders
veiligheid in de zorg

•  Voorkomt dat het gordijn kapot getrokken 
wordt.

 
•  Bij nood- of panieksituaties kunnen de 

gordijnen uit de rail getrokken worden

•  Voorkomt dat de gordijnrail van het plafond 
getrokken wordt.

•  Verkleining van de kans op een geslaagde 
zelfmoordpoging door verhanging aan de 
gordijnen.

4007-LRS-10
LRS glijder grijs
uittrekgewicht 12 kg

4353
einddeksel setje L + R 
voor 4301 profiel

4007-LRS-20
LRS glijder rood
uittrekgewicht 8 kg

Accessoires 4301Glijders


