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Wandbeugel  

Wandbeugels voor inbouw  Wandbeugels voor montage op achterzijde 

• Gebruikt in verbinding om op deur- en 
vensterkozijnen te passen  

• Door kozijn en hulpstukken boren  

• Max. ruimte tussen de wandbeugels: 60 cm  

• Max. afstand van de hoeken: 20 cm  

• Er ontstaat geen koudegeleiding  

• Draagvermogen: 150 kg per hulpstuk  

• Eenvoudig te installeren  

• Gebruikt in verbinding om op deur- en 
vensterkozijnen te passen  

• Door kozijn en hulpstukken boren 

• Gemonteerd met schroeven of bouten  

• Max. ruimte tussen de wandbeugels: 60 cm  

• Max. afstand van de hoeken: 20 cm  

• Er ontstaat geen koudegeleiding  

• Draagvermogen: 150 kg per hulpstuk  

• Eenvoudig te installeren  
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Wandbeugel 50 voor inbouw  

Harpun art. nr. DB art. nr. Beschrijving Stuks per doos  

12359 1988819 Harpun wandbeugel 50 voor 

inbouw  

60 stuks 

•  De Harpun wandbeugels 50 voor inbouw worden in de binnenwand of 
buitenmuur met een isolatie vanaf 50 mm dikte ingewerkt. De 
wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt 
gevormd.  

• Min. 2 hulpstukken in elke sponning.  

•  Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters 
en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet 
een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 
60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.  

60 mm 

105 mm 

125 mm 

50 mm 

harpun.com 

Schroeven door 
venster/deurkozijn en 
hulpstukken 

Max. afstand tussen 
de hulpstukken: 60 
cm  

Max. afstand 
tussen de hulp- 
stukken: 60 cm  
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Wandbeugel 28 voor inbouw 

Harpun art. nr. DB art. nr. Beschrijving Stuks per doos  

12360 1988820 Harpun wandbeugel 28 voor 

inbouw  

86 stuks. 

•  De Harpun wandbeugels 28 voor inbouw worden in de binnenwand of 
buitenmuur met een isolatie vanaf 28 mm dikte ingewerkt. De 
wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt 
gevormd.  

•  Min. 2 hulpstukken in elke sponning.  

•  Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters 
en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet 
een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 
60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.  

103 mm 

105 mm 

60 mm 

28 mm 
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Schroeven door 
venster/deurkozijn 
en hulpstukken 

Max. afstand 
tussen de hulp- 
stukken: 60 cm 

Max. afstand 
tussen de hulp- 
stukken: 60 cm 
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Support mural 50 pour fixation  

Harpun art. nr. DB art. nr. Beschrijving Stuks per doos  

12361 1988821 Harpun wandbeugel 50 voor montage op 
achterzijde 

90 stuks  

•  De Harpun wandbeugels 50 voor montage op achterzijde worden op 
de achterzijde van de muur met een isolatie vanaf 50 mm dik 
gebruikt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider 
wordt gevormd.  

•  Min. 2 hulpstukken in elke sponning.  

•  Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters 
en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet 
een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 
60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.  

100 mm 

8 mm 

50 mm 80 mm 60 mm 
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Max. afstand tussen 
de hulpstukken: 60 
cm 

Max. afstand tussen 
de hulpstukken: 60 
cm 
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Support mural 28 pour fixation  

Article Harpun no.  Article DB no. Description Pièce par boîte  

12362 1988822 Harpun wandbeugels 28 voor montage op 

achterzijde 

140 stuks. 

• De Harpun wandbeugels 28 voor montage op de achterzijde worden 
op de achterzijde van de muur met een isolatie vanaf 28 mm dik 
gebruikt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider 
wordt gevormd.  

•  Min. 2 hulpstukken in elke sponning.  

•  Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters 
en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet 
een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 
60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.  

28 mm 

100 mm 8 mm 

80 mm 

60 mm 

75 mm 

50 mm 

40 mm 

harpun.com 

Max. Afstand tussen 

de hulpstukken: 60 

cm 

Max. Afstand 

tussen de 

hulpstukken: 60 

cm 


