
De acht uitvoeringen: 
 

Art.nr.:20198252 
Verenstaaldikte 0.50 mm 
 

 
Art.nr.:20198253 
Verenstaaldikte 0.50 mm 
 
 

 
Art.nr.:20199252 
Verenstaaldikte 0.80 mm 

 
 

Art.nr.:20199253 
Verenstaaldikte 0.80 mm 
 
 
 

Art.nr.:20198254 
RVS uitvoering 
Art.nr.:20199262 
Grijze uitvoering 
Verenstaaldikte 0.50 mm 
 
Art.nr.:20198274 
RVS uitvoering 
Art.nr.:20199263 
Grijze uitvoering 
Verenstaaldikte 0.50 mm 

 

Waar is de PRAX®-steelklem 
o.a. voor bestemd? 

Huishoudelijke- bezem 

artikelen  handstoffer 
    luiwagen 
    stofblik 
Tuingereedschap hark 
    tuinklauw 
    spade 
    schoffel 
    sneeuwschuiver 
    straatbezem 
    zeis 
     heksenbezem 
    heggenschaar 
    schop 
    takkenbezem 
Gereedschap  verfroller 
    hamer 
     vijl 
    schroevendraaier 
     steekbeitel 
     plamuurmes 
Sportartikelen  hengel 
    skistok 
    biljart keu 
     squashracket   
   tennisracket  
     golfclub  
     honkbalknuppel 
     hockeystick  
Ziekenhuis  loopkrukken 
(rubbers ook in grijs leverbaar) 
Wapenkasten  geweerloop 

Standbouw  presentatie doeleinden 

Scheepsvaart  vlaggenstok 
    roeispaan 
    Ook in roestvrije uitvoering 

Auto-inrichting service auto’s 

 

PRAX® 

Steelklem
 

 

De ideale onverwoestbare 

gereedschapshouder voor  

alle soorten gereedschappen met een 

steel en/of handgreep. 

Klem het vast met Prax®! 

 

T.H.O. van Dijk www.Borstelwerken.nl 

Tel 072-5713296  Fax 072-5741227



De PRAX® klem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds jaren zorgt de PRAX® steelklem voor 
overzicht en ruimte. 

Door zijn stabiliteit, eenvoud en gunstige 
prijs is dit PRAX-tische product de 
oplossing voor al uw rondslingerende 

gereedschap, hengels, biljartkeus enz. 
 

De staaldelen zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig glans verzinkt verenstaal. De 

stervormige rollen en het stootkussen 
bestaan uit slijtvast rubber. 

 
Overtuig u zelf van de voordelen van dit 

handige PRAX-tische hulpje. 
 

praktisch fraaie vormgeving stabiel 

Lijsten 
 

 

De oude vertrouwde witte lijsten 
met hierop 3 , 4 of 5  
PRAX® steelklemmen. 

 

 
De PRAX® steelklem  
is ook leverbaar in: 

Roestvrije uitvoering 
Grijze uitvoering 

 
makkelijke montage corrosie beschermt 

Vario-rails 
 

VARIO wil zeggen dat de drie 
meegeleverde PRAX® steelklemmen 

onafhankelijk van elkaar op de 480 mm 
lange rails kunnen worden verschoven. 
Zo kunt u uw gereedschap de gewenste 

plaats geven. 
Door het verwijderen van de plastic 
eindstoppen kunt u de rails eindeloos 

verlengen. 
Ook is het mogelijk het aantal 

klemmen in de rails aan te passen. 

Alle klemmen uit het PRAX® 
programma zijn hierbij te gebruiken, 
ook de speciale verstevigde uitvoering 

en de roestvrije steelklem. 

 
De geanodiseerde aluminium rails 

met PRAX® steelklemmen. 
 

 roestvrije uitvoering  ook in grijs rubber 
         leverbaar 


