
Bent Jensens produktionsteknik sikrer, at 

træets fibre altid følger håndlistens løb. Det 

sikrer stor brudstyrke og en fantastisk finish. 

Med udgangspunkt i din produktionstegning 

leverer vi den optimale løsning i enhver tæn-

kelig træsort og færrest mulige stykker.

Uanset om du har brug for en ligeløbende, 

en buet eller en håndliste med krumning, 

kan du frit vælge både profil, træsort og 

overfladebehandling. 

 

Her under til venstre, trappe leveret til G4S og til højre en ege håndliste som er form-

spændt og lamineret for at opnå max. brudstyrke og længde, leveret til Hempel.

BENT JENSEN HÅNDLISTER I ALLE FORMER 
OG STØRRELSER KLÆ’R DINE TRAPPER

Special fremstillet håndlister

Håndlister på lager
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HL-01

ø45mm jatoba håndliste         
behandling 2x klarolie

HL-02

ø48mm ege håndliste
behandling 2x hvidolie

HL-04

ø40mm aske håndliste            
behandling 2x hvidolie

HL-05

50x60mm mahogni håndliste
rundet med radius 5 på alle sider                                          
behandling 2x klarolie

HL-03 HL-06 HL-07 HL-08

ø48mm mahogni håndliste   
med not for glas og 2x klarolie

40x60mm mahogni håndliste 
behandling 2x klarolie

32x50mm ege håndliste
med 5x5mm skyggenot          
behandling 2 x klarolie

22x50mm aske håndliste
med 5x5mm skyggenot 
behandling 2x klarolie

Dansk kvalitet, produceret fra bunden på eget snedkeri og monteret af fagfolk
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HL-09

HL-13

HL-17

HL-21

HL-25

HL-10

HL-14

HL-18

HL-22

HL-26

HL-11

HL-15

HL-19

HL-23

HL-12

HL-16

HL-20

HL-24

HL-27

35x50mm mahogni håndliste 
med en 11x41mm not 
behandling 2x klarolie

45x60mm jatoba håndliste
behandling 2x klarlak

40x80mm bøge håndliste 
behandling 2x klarlak

30x80mm aske håndliste      
lavet efter bestilling
behandling 2x hvidolie

Ø45mm Håndliste i røget eg

35x55mm halvrund mahogni 
med 5x5mm skyggenot
behandling 2xklarolie

Ø50mm amerikanskvalnød 
håndlist
behandling 2x klarolie

60x60mm mahogni håndliste 
lavet efter bestilling 
behandling 2x klarlak

40x45mm fyr håndliste           
lavet på bestilling
behandling 2x klarolie

50x93mm jatoba håndliste 
med en 10x52mm fals

35x60mm aske                      
med 5x5mm skyggenot og en 
radius 100mm i top 
behandling 2x hvidolie

32x67mm jatoba håndliste

25x50mm ege håndliste
med en radius 5 på oversiden 
behandling 2x hvidolie

30x40mm aske håndliste
med 5x5mm skyggenot
behandling 2x klarolie

30x50mm ege håndliste      
halvrund
behandling 2x klarolie

40x80mm jatoba                  
med fingerrille
behandling 2x klarlak

35x60mm ege håndliste       
med 5x5mm skyggenot
behandling 2x klarolie

43x60mm mahogni håndliste 
Halvrund
behandling 2x klarolie

Ø45mm mahogni håndliste


