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Walraven Britclips® RSWB
Uitschuifbare console voor systeemwanden

Snel en eenvoudig 
te monteren

The value of smart
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Walraven Britclips® RSWB

Te combineren met 
andere Walraven- 
producten

Uitschuifbare 
console

Hoge kwaliteit 
gegalvaniseerd staal

Eenvoudige montage

Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin

Walraven is een wereldwijd actief bedrijf in de installatiebranche, opgericht in 1942. We zijn altijd toegewijd geweest om het werk van 

onze klanten makkelijker en effectiever te maken. Met simpele en slimme oplossingen, uitgebreide services en uitstekende ondersteuning.

Walraven. The value of smart
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De Walraven Britclips® RSWB is het perfecte alternatief voor het 

gebruik van houten regelwerk voor montage van elektriciteitsdozen, 

leidingen en leidingwerk in wanden en vloerbalken.

Installeer in 3 makkelijke stappen

Walraven Britclips® RSWB 
Uitschuifbare console voor systeemwanden

Voordelen & kenmerken 

   Uitschuifbare console voor snelle bevestiging van 

elektrotechnische dozen en leidingen; 

  Toepasbaar voor metalen en houten systeemwanden;

  Snel en eenvoudig te monteren;

   Te combineren met andere Walraven-producten voor 

een complete bevestigingsoplossing;

  Afwerking van hoge kwaliteit verzinkt staal;

■ Is in twee maten verkrijgbaar.

Art.nr. Lengte VPE

59491016 (25 - 40 cm) 50

59491624 (40 - 60 cm) 50

1.   De console wordt geleverd als set. 

Breek de twee helften los van elkaar.

2.   Schuif de uiteinden in elkaar. Console is 

instelbaar van 25-40 of van 40-60 cm.

3.   Buig de uiteinden om voor bevestiging 

aan de profi elen.

Geschikt voor meerdere toepassingen

Wij gebruikten:

1.  Walraven BISMAT®

Flash

2.  Walraven RapidRail®

Hammerfi x

3. Walraven Bifi x® G2 5.  Walraven starQuick®

Beugel

6.  Walraven starQuick®

Universele Railadapter

4.  Walraven Bifi x®

5000 G2
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Elektriciens hebben ons dit over de Walraven Britclips® RSWB verteld:

Ontvang een gratis sample!

Om een gratis Walraven Britclips® RSWB sample aan te vragen, ga naar: www.walraven.com/nl/rswb-aanvragen of bel +31297 23300 voor 

meer informatie.

Voor snellere montage van

elektriciteitsdozen en leidingen

De Walraven Britclips® RSWB is een kostenbesparende 

oplossing voor de montage van leidingen bij systeemwanden 

en elektrotechnische dozen. Hierdoor is de console niet alleen 

populair bij loodgieters, maar ook bij elektriciens. De console biedt 

maximale fl exibiliteit tijdens het positioneren. Daarbij biedt het 

een sterk oppervlak, waardoor de console eenvoudig geïnstalleerd 

kan worden. Door de Walraven Britclips® RSWB is het vinden en 

zagen van stukken hout verleden tijd! De Walraven Britclips®

RSWB is namelijk klaar om meteen gebruikt te worden en dit 

scheelt veel kostbare tijd.

"De Walraven Britclips® RSWB is een essentieel onderdeel geworden 

van ons proces om snel te bevestigen"

"Deze console is een tijdbesparende oplossing in elke situatie!"

"Het product is zo makkelijk en veelzijdig in gebruik"

"Zeer verrassend!"
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Loodgieters hebben ons dit over de Walraven Britclips® RSWB verteld:

Bevestiging met Walraven starQuick®

De snelste manier om leidingwerk aan de Walraven Britclips® RSWB te bevestigen is door middel van Walraven starQuick® beugels. De buis 

kan met een lichte druk in de beugel geduwd worden en de beugel zal rond de buis sluiten. Ontgrendelen van de buis gaat makkelijk door 

nogmaals de buis naar beneden te drukken. Lees meer over Walraven starQuick® op: www.walraven.com/nl/starquick

Het bevestigen van leidingen is 

nog nooit zo makkelijk geweest

Zowel loodgieters als verwarmingstechnici hebben 

onlangs de voordelen van deze console ontdekt. 

De Walraven Britclips® RSWB is er in twee maten: 

25 - 40 cm en 40 - 60 cm. De console in 25 - 40 cm is 

perfect voor bevestiging in vloeren en niet standaard 

afstanden. De beugels kunnen eenvoudig recht bevestigd 

worden. De snelste buisbevestiging wordt gemaakt door 

gebruik te maken van onze Walraven starQuick® beugels.

"Dit is zo handig om leidingen in vloeren te bevestigen"

"Je zult geen spijt krijgen wanneer je dit product besteld. Ik bestelde eerst 20 stuks, maar 

na het gebruiken van 1 console bestelde ik gelijk een hele doos om in de bus te leggen!"

"Naast dat het heel handig is, ziet het er ook nog eens beter uit!"

"Een echte game changer!"
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Zou u graag meer willen weten over de Walraven Britclips® RSWB? Of zou u graag willen overleggen hoe wij 

u kunnen helpen om de beste oplossing voor uw project te vinden? Neem vandaag nog contact met ons op!

Wij helpen u graag verder
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Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com


