
4100
separatierail
voor zorginstellingen

Duurzame rail met praktische mogelijkheden



duurzaam & praktisch
De Qurails separatierail 4100 is geschikt om 
een vertrek op te delen in meerdere, tijdelijk 
van elkaar gescheiden ruimtes. Hierdoor is de 
privacy gewaarborgd voor de patiënt alsook 
voor de zorgverlener. Qurails heeft ruim 35 
jaar ervaring en expertise en denkt graag met 
u mee. Of het nu gaat om een dokterspost, 
verpleeghuis, GGZ instelling of ziekenhuis, Qurails 
kan een maatgerichte oplossing aanbieden. 
De normeringen (NEN) betreffende hygiëne en 
veiligheid worden uiteraard hierin meegenomen 
en kunnen zelfs kostenbesparend werken.

•     Geschikt voor alle separatiegordijnen.
•  Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over 
 voor- of achterzijde.
•    Stofstrip voorkomt ophoping van stof en maakt   

 reiniging eenvoudig. 
•    Geschikt voor geïsoleerde montage volgens 
 NEN1010.
•   Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
•       Geschikt om als Load Release System uit te 

voeren.
• Slijtvast, hoog glijcomfort, veilig, antimolest(LRS-  
 glijders),room-divider.

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig. 
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

RAL 9010 wit naturel geanodiseerd

Kenmerken 

Materiaal:  aluminium
Kleur:   wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:  34 x 15 mm
Gewicht profiel:  405 gr/m
Montage: wand of plafond 

RAL 9005 zwart
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Load Release System
Het Load Release Systeem (LRS) zorgt ervoor dat bij kortstondige 
piekbelasting van de rail deze loskomt uit de bevestigingspunten. 
Vervolgens kan de rail zonder gereedschap weer worden 
teruggeplaatst. De componenten 
van het systeem zijn zo ontworpen 
dat deze met Qurails rail 4100 
gecombineerd kan worden. 
Voor overige informatie: zie 
productblad LRS.

Profiel/ glijderspecificaties
Aluminium profiel:

Ondergrond:
•  hout
•  steen

RAL 4 5 6 7 7,5
wit 9010 ● ● ● ●

naturel  ● ● ●
zwart 9005 ● ●

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

Toepassingsvoorbeeld

Buigen: 

Deze tekening laat zien wanneer een G-Poot 4064 
gebruikt wordt en bij welke overspanning kan worden 
volstaan met de pendel. Van belang voor zijwaartse 
stabilliteit.

Voorbeeld van een 4-beds kamer met het 4100-systeem:

R 15 cm  R > 80 cm

Bestekomschrijving 
Materiaal
•  Aluminium EN AW-6060-T66.
•  Geanodiseerd volgens Qualanod eisen. 
•  Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

zijaanzicht

Steunsoort:
•  plafondsteun
•  wandsteun
•  afstandsteun
•  pendel
•  G-poot

Glijder:

https://www.qurails.com/wp-content/uploads/2023/03/Qurails_Brochure-LRS-2023.pdf
https://www.qurails.com/wp-content/uploads/2023/03/Qurails_Brochure-LRS-2023.pdf
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl

Gordijntransport

4153
einddeksel
wit / grijs / zwart

Montage

Accessoires

4002
eindstop metaal

4007
draaiglijder wit / 
grijs / zilver / zwart

4007-LRS-10/20
draaiglijder LRS 
grijs / voorloop 
draaiglijder LRS rood

4135
plafondsteun
wit /  naturel 
metallic / zwart

4140
wandsteun
wit / grijs / zwart

4007-60
draaiglijder 4007 
met RVS haak

4007-60-LRS-10/20
draaiglijder LRS 
grijs / voorloop 
draaiglijder LRS rood

4007-70
draaiglijder 4007-W 
met ring

4055-10
draadeind M6 
met plug en 2 x M6 
moer, 0-100 cm / 
101-200 cm

4055-30-10
klosset wit /  naturel 
/ zwart

4055-30-SYST-10
klosset 
systeemplafond
wit /  naturel

4055-40
pendelbuis, 
eenzijdig getapt
50, 100, 150 cm, wit / 
naturel / zwart

4064-10
G-poot voetplaat 
wit / naturel 
metallic / zwart

4064-20
G-poot verlengbus 
wit / naturel metallic 
/ zwart

4064-30-10
montageset 
G-poot wit

4064-30/31-IS-10
montageset G-poot 
geïsoleerd wit

4064-40
G-poot stang 
wit / naturel metallic 
75, 120, 150, 200 cm

4116-10
dubbeldrager
wit / naturel

4116-20
dubbeldrager 
zonder gat
wit / naturel

4116-30
dubbeldrager 
wit / naturel / zwart

4130
verbinder tbv 
haakse verbinding 
wit /
naturel metallic

4254
plafondklos 3 cm 
wit / naturel / zwart

4159-A
kunststof draadstuk 
zonder glijvoet wit

4181
infuushaak 
30, 50 cm 

4165 
brug
wit / naturel / zwart

4170
gordijnhouder 
met achterplaat 
wit / naturel

4170-ISO
gordijnhouder 
met achterplaat 
geïsoleerd 
wit / naturel

4170-M
gordijnhouder 
met magnetische 
achterplaat wit

1420-555/564
rozet wit voor buis
ø 15, 22 mm

4145-050
flexibele afdekstrip 
50m op rol
wit / grijs

4149
dagsteun
wit / grijs / zwart4003

eindveer kunstof, 
stansgat nodig
wit

Standaard onderdelen
Gordijntransport

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

Optionele onderdelen

Accessoires

Montage


