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ARTITEQ SPECIALIST IN OPHANGEN
Voor de presentatie van kunst en het stijlvol inrichten van ruimtes is een goed
ophangsysteem onmisbaar. Want het is meer dan ophangen alleen: een professioneel systeem brengt de plek tot leven terwijl het zelf subtiel op de achtergrond

ONDERWIJS

KANTOREN

ZORGSECTOR

GALERIES & MUSEA

oplossingen voor lokalen en
gangen in scholen

blijft. Het geeft de kans om heel eenvoudig een andere setting en dus een

meedenken met de
(eind)gebruiker

nieuwe beleving te creëren.

Artiteq is er voor de professional en de consument die zeker wil zijn van een
flexibel en veilig ophangsysteem voor kunst, lijsten en wanddecoratie. Naast deze

oplossingen in lijn met
duurzaam gebouwbeheer

installaties en de bijbehorende accessoires ontwikkelen wij systemen waarmee u

veilig ophangen en eenvoudig
en snel wisselen

overtuigend en op elegante wijze informatie presenteert. Ook voor doordachte
visuele communicatie zoals de bewegwijzering en signing van kantoren en
panden heeft Artiteq toegankelijke oplossingen die favoriet zijn vanwege hun
effect en gebruiksgemak.

Wat een ophangsysteem zo interessant maakt voor organisaties en bedrijven is
dat het perfect past in de strategie van duurzaam gebouwbeheer. De eenmalige

A

investering in een ophangsysteem levert bijzonder veel voordelen op. Denk aan
het gemak, de veiligheid en de flexibiliteit bij het wisselen van inhoud en
belangrijker nog: het behoud van de wanden doordat er geen beschadigingen

B

meer ontstaan.

Artiteq is uw partner bij projectinrichting. U ziet ons in het onderwijs, de zorg en
natuurlijk in galeries en musea. En ook op kantoren en binnen zakelijke
omgevingen worden onze innovatieve ophangsystemen gebruikt om impact te
maken met informatie én decoratie. Want of het nu gaat om het ophangen van

C

schilderijen of het presenteren van documenten of tekeningen aan de wand:

De rail (A), het ophangkoord (B) en de haak (C)

Artiteq heeft absoluut het beste systeem.

vormen samen het SCHILDERIJ OPHANGSYSTEEM.

✉ project@artiteq.com
📱	 013-5729070
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Waarom SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN?






flexibel wanden inrichten (altijd)
gebruiksgemak (ophangen zonder boren)
duurzaam gebouwbeheer (behoud wanden)
eenmalige investering & montage

ONDERWIJS

PRAKTISCH EN OPGERUIMD

In het onderwijs wisselt de inrichting van wanden regelmatig.
Logisch ook met al die prachtige kunstwerken die iedere dag
gemaakt worden. Die mogen gezien worden!

De Artiteq Info Rail is ideaal om tekeningen, kaartjes, foto’s en
documenten op een praktische en overzichtelijke manier te
presenteren aan de wand. Het draagt bovendien bij aan het
behoud van de wanden doordat punaises en plakbandjes niet
langer nodig zijn. Dit maakt het Artiteq Info Rail systeem erg
vriendelijk in gebruik, zowel voor het personeel als de leerlingen.

Naast de Info Rail heeft Artiteq nog meer ophangsystemen voor
een flexibele, duurzame wandinrichting. Schilderij ophangsystemen zoals de Click Rail en Top Rail kunnen, naast allerlei

 DUURZAAM GEBOUWBEHEER

soorten

 OPLOSSINGEN OP MAAT

wanddecoraties,

leeskaarten,

posters

en

voorzien
zelfs

in

het

whiteboards

ophangen
en

van

prikborden.

Ook voor deze onderwijsondersteunende middelen is Artiteq uw

 FLEXIBILITEIT

partner, wij verzorgen de volledige inrichting.

 ONBESCHADIGDE WANDEN
 GEBRUIKSVRIENDELIJK

Artiteq komt met een totaaloplossing op maat voor al uw
presentatie vraagstukken in het onderwijs. Wat zeker is:

 MULTIFUNCTIONEEL

het kan leuker én het kan beter.
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CLICK RAIL

ONDERDEEL VAN HET INTERIEUR

TOP RAIL TWISTER HOOK

IDEAAL IN DE KLAS

Deze universiteit heeft gekozen voor het Click Rail ophangsysteem om de wanden van het

Het Top Rail ophangsysteem wordt naast het systeemplafond gemonteerd waardoor het

moderne gebouw te verlevendigen. Met de keuze voor deze rail in het gebouw, blijven de

onopvallend onderdeel wordt van het plafond. Het systeem leent zich bijzonder goed voor het

wanden intact (onbeschadigd) en ervaren de gebruikers meer flexibiliteit en gebruiksgemak bij

ophangen van leeskaarten en andere panelen die een centrale en goed zichtbare plek in het

het inrichten van de ruimte. Wanddecoraties vervangen, verplaatsen of toevoegen is nu voor

lokaal nodig hebben. De Twister Hooks zijn discrete haakjes die snel en eenvoudig in de rail te

iedereen een makkie: eenvoudig en binnen een mum van tijd.

klikken zijn. Dit levert veel gemak op en bespaart bovendien tijd voor de docenten. Onderwijzend
personeel is lovend over deze manier van ophangen!

INFO RAIL

ONMISBAAR OPHANGSYSTEEM IN DE SCHOOL

PRESENTATIEMIDDELEN

OP MAAT GEMAAKT

Het Info Rail ophangsysteem maakt het mogelijk om tekeningen en andere documenten op een nette

Artiteq voorziet scholen van whiteboards, bulletin boards, glassboards en andere

en georganiseerde manier aan de wand te presenteren. De eenmalige montage betekent een inves-

onderwijsondersteunende presentatiemiddelen. Doordat wij de combinatie met

tering voor jaren. Nog een groot voordeel: punaises en plakband kunnen in de kast blijven! Met dit

ophangsystemen maken, krijgt u een doordachte totaaloplossing die de

systeem wisselt u heel eenvoudig en snel de tekeningen en werkjes van de leerlingen. Bij de nieuw-

inrichting van het gebouw naar een hoger niveau tilt. Met dit eindresultaat op

bouw van deze basisschool was de keuze dan ook snel gemaakt. Met de Info Rail worden lokalen en

maat kunt u jaren vooruit. Dit is absoluut een uitkomst wanneer u de vrijheid wilt

gangen jaar in jaar uit opnieuw ingericht terwijl de wanden volledig intact en onbeschadigd blijven.

hebben om makkelijk van inrichting te kunnen veranderen.

KANTOREN STIJLVOL ÉN PRAKTISCH
De inrichting van een nieuw kantoor is pas geslaagd wanneer
de (eind)gebruiker er met een prettig gevoel aan het werk is.
Hoe dat te bereiken? Door optimaal te voorzien in zijn of haar
behoeften. Klinkt simpel, en dat is het ook. Met de ophangsystemen van Artiteq.

Bij het inrichten van kantoren na nieuwbouw of renovatie, is het
belangrijk om een aantal stappen vooruit te denken. Welke
eigenschappen moet de ruimte hebben en hoe geven we die
praktisch en stijlvol vorm? Het is een grote pré wanneer een
kantoor zo is ingericht dat er flexibiliteit en gemak ontstaat
voor de (eind)gebruiker. De ophangsystemen van Artiteq
voorzien hierin en zorgen dat de wanden onbeschadigd blijven.

 DUURZAAM GEBOUWBEHEER

Zélfs wanneer er vaak van inrichting wordt veranderd.

Gaat het om een renovatie met bestaande wanden en plafonds

 OPLOSSINGEN OP MAAT

dan is het Click Rail of Top Rail ophangsysteem een goede

 FLEXIBILITEIT

oplossing. Ook kunt u kiezen voor een inbouwsysteem van

 ONBESCHADIGDE WANDEN

Artiteq waarbij het schilderij ophangsysteem tussen de wand

 GEBRUIKSVRIENDELIJK

en het plafond wordt gemonteerd. Dit creëert een heel rustige

 MULTIFUNCTIONEEL

en professionele uitstraling.

Artiteq is tevens uw partner in het voorzien van professionele
presentatiemiddelen voor kantoren zoals whiteboards, bulletin
boards

of

glassboards.

Ook

voor

de

inrichting

van

scheidingswanden, het ophangen van presentaties in de vrije
ruimte

of

het

voorzien

van

whiteboardfolie

projectinrichting kunt u rekenen op Artiteq.
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bij

een

TOP RAIL

BESCHIKBAAR VANAF HET PLAFOND

CLICK RAIL

TUSSEN WAND EN PLAFOND

In kantoren zijn systeemplafonds vaak de standaard. De beschikbaarheid van een schilderij

In dit kantoor is gekozen voor het Click Rail ophangsysteem. Dit systeem wordt op de wand en

ophangsysteem is mogelijk door het monteren van de Top Rail op de kantlat van het

tegen het plafond gemonteerd. Door de discrete, witte uitvoering van de rail versmelt het

systeemplafond. Hierdoor wordt het inrichten van wanden heel eenvoudig: de ophangkoorden

ophangsysteem met de wand en het plafond. Dit onopvallende effect wordt versterkt door de

met haken kunnen op elke gewenste plek in de rail ingehangen worden. Wissel en verplaats

transparante perlon ophangkoorden die, vrijwel onzichtbaar, het schilderij met de rail verbinden.

schilderijen of wanddecoraties zo vaak als u wilt.

Dit geeft een heel rustig totaalbeeld.

INFO RAIL

DOCUMENTEN DELEN EN PRESENTEREN

IMAGINE IT magazines

MODERNE ROOM DIVIDER

Presentatiemiddelen zoals prikborden, whiteboards en glassboards zijn niet weg te denken uit

Het Imagine It magazines systeem is de eyecatcher van de kantooromgeving. Naast de

de zakelijke omgeving. Naast deze traditionele middelen heeft de Artiteq Info Rail een

praktische eigenschappen voor het presenteren en bewaren van tijdschriften, is Imagine It de

vanzelfsprekende plek op het kantoor verworven. Hier wordt de Info Rail intensief gebruikt om

meest stijlvolle manier om werkomgevingen in verschillende ruimtes op te delen. Het is dus niet

informatie en documenten te delen en te presenteren. Het werkt makkelijk, brengt orde en maakt

alleen een ophangsysteem, maar een volwaardig interieurobject in het moderne kantoor.

een einde aan de onoverzichtelijke papierstapels op de hoek van het bureau.

ZORGSECTOR

FLEXIBILITEIT EN GEMAK VOOROP

Er is geen sector waar sfeer zo veel invloed kan hebben als in
de zorg. Hier is interieur en wanddecoratie ontzettend
belangrijk. Met name in de zorg waar bewoners en patiënten
regelmatig van ruimte wisselen, is een ophangsysteem ideaal
vanwege het gebruiksgemak en flexibiliteit.

Voor nieuwbouw of renovatie biedt Artiteq verschillende
oplossingen in lijn met duurzaam gebouwbeheer. Het gaat dan
om opbouw of inbouw schilderij ophangsystemen. Een opbouw
ophangsysteem maakt het makkelijk om wanden telkens
opnieuw in te richten zonder dat de muur hierdoor beschadigt.
Het inbouw schilderij ophangsysteem wordt geïntegreerd met
de installatie van wanden en plafonds. Op de lange termijn
levert een inbouw ophangsysteem veel voordelen op voor de
eindgebruiker: gebruiksgemak, flexibiliteit en het behoud van
wanden. Wij bieden systemen die gebruikt kunnen worden in
combinatie met systeemplafonds en gipsplaten.

 DUURZAAM GEBOUWBEHEER
 OPLOSSINGEN OP MAAT
 FLEXIBILITEIT
 ONBESCHADIGDE WANDEN

Naast de opbouw en inbouw systemen van Artiteq is de Info Rail
een aanwinst voor iedere ziekenhuiskamer. Hier hangen nieuwe
patiënten eenvoudig hun kaartjes en tekeningen op. Het is een
mooi gebaar en maakt de ruimte meteen wat persoonlijker.

Artiteq gaat verder dan alleen het ophangen van schilderijen.
Zo bieden wij ook oplossingen voor het ophangen van
tijdschriften,

bewegwijzering,

(akoestische) panelen.
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visuele

communicatie

en

 GEBRUIKSVRIENDELIJK
 MULTIFUNCTIONEEL

TOP RAIL

ONZICHTBAAR NAAST HET SYSTEEMPLAFOND

SMART POCKET RAIL

PRESENTATIE VAN WERKNEMERS

Grote zorginstellingen of ziekenhuizen kiezen bij het inrichten van wanden het liefst voor variatie

Veel instellingen in de zorg werken met ruimtes waar veel verkeer van mensen is en specifieke

door het werk van verschillende personen te exposeren. De beschikbaarheid van een schilderij

informatie belangrijk is om te delen. Dat kan op een professionele manier met de Smart Pocket

ophangsysteem is dan een uitkomst. Het ophangen, wisselen of verplaatsen van lijsten gaat

Rail. De acryl pockets hebben een mooie uitstraling en het is eenvoudig en snel om de inhoud

hiermee heel snel en eenvoudig zonder steeds opnieuw beschadigingen aan de wand te

ervan te wisselen. Met name voor de zogeheten ‘smoelenwand’ (presentatie van de verschillende

veroorzaken. Een Top Rail naast het (systeem)plafond biedt al deze voordelen.

werknemers op een afdeling) in de wachtruimte van een zorginstelling is dit product
een oplossing.

INFO RAIL

SNEL WISSELENDE INHOUD

MAGAZINE RAIL

WEG MET DIE STAPELS TIJDSCHRIFTEN

Ziekenhuiskamers kennen een hoog verloop van patiënten. Toch zal iedere patiënt tijdens het

Het komt in elke wachtkamer voor: een stapel tijdschriften die in de loop van de dag steeds

korte verblijf zijn of haar plekje ‘eigen’ willen maken. Hier komt de Info Rail volledig aan tegemoet.

rommeliger wordt. De Artiteq Magazine Rail benut de wand om tijdschriften te verzamelen en

Tekeningen, kaarten, foto’s en andere persoonlijke documenten kunnen eenvoudig opgehangen

op een stijlvolle wijze aan te bieden aan mensen. Hierdoor blijft de ruimte beter in evenwicht

worden en zijn ook zo weer verwijderd. Het op deze manier presenteren van documenten geeft

terwijl de verschillende bladen de wanden opfleuren. De Magazine Rails voegen iets origineels

een veel rustigere uitstraling dan het traditionele prikbord of plakbandjes aan de wand.

toe aan iedere wachtruimte.

Bovendien is de winst op het gebied van gebruiksgemak enorm!

GALERIES & MUSEA

VEILIG & FLEXIBEL

Kunst zodanig ophangen dat de veiligheid gewaarborgd is én
dat de werken snel en eenvoudig verwisselbaar zijn, is voor
musea en galeries een absolute must. Het professionele
schilderij

ophangsysteem

geeft

de

complete

oplossing:

flexibiliteit, gebruiksgemak en het behoud van wanden doordat
er niet telkens opnieuw geboord hoeft te worden. Naast de
zekerheid van een solide ophanging van kunstwerken en
andere wanddecoraties bieden de systemen een professionele
manier van presenteren. Voor ruimtes met wanden en of
plafonds waar niet geboord mag of kan worden, heeft Artiteq
oplossingen in de vorm van scheidingswandhaken.

Waar gewenst bieden wij een schilderij ophangsysteem dat
schilderijen en lijsten uitlicht. Met de verplaatsbare armaturen
worden schilderijen en andere wanddecoraties optimaal en
hoogwaardig belicht aan de wand. Het wisselen of verplaatsen

 DUURZAAM GEBOUWBEHEER
 OPLOSSINGEN OP MAAT

van kunst is eenvoudig door het flexibele ophangsysteem

 FLEXIBILITEIT

waarmee u zo vaak als u wilt kunt veranderen zonder de

 ONBESCHADIGDE WANDEN

wanden te beschadigen.

 GEBRUIKSVRIENDELIJK

Zware schilderijen die regelmatig wisselen op een beveiligde

 MULTIFUNCTIONEEL

manier ophangen? Wij weten alles van doordachte anti-diefstal
oplossingen in combinatie met onze schilderij ophangsystemen.
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Foto: Opening Exhibition - CHIAROSCURO - Portraits by Casper Faassen

CLICK RAIL PRO

STERK EN ROBUUST

COMBI RAIL PRO LIGHT

MOOI UITGELICHT

Veilig en flexibel. Dat zijn de twee belangrijkste redenen waarom hier gekozen is voor het

Deze galerie kiest ervoor om alle werken aan de wand uit te lichten met behulp van de Combi

schilderij ophangsysteem Click Rail Pro. Met een maximale draagkracht van 50 kg/m, kan deze

Rail Pro Light. De Combi Rail Pro Light is een flexibel schilderij ophangsysteem inclusief

rail zware lijsten en schilderijen zonder probleem ophangen. De mogelijkheid bestaat, indien

verlichting. Het wisselen of verplaatsen van kunstwerken is eenvoudig door de ophangdraden

gewenst, om ophanghaken met vergrendeling te gebruiken. Dat maakt dit systeem op alle

die op elke gewenste plek in de rail worden bevestigd. Met de verplaatsbare armaturen worden

fronten een veilige manier om schilderijen te exposeren. Het wisselen van werken aan de wand is

de schilderijen optimaal en hoogwaardig belicht aan de wand van de galerie.

in een mum van tijd gebeurd.

CLASSIC RAIL+

SOLIDE EN ROBUUST

SCHEIDINGSWANDHAKEN

FLEXIBILITEIT

De Classic Rail+ is een flexibel schilderij ophangsysteem met een open rail waardoor het systeem

Scheidingswanden worden veelvuldig gebruikt in galeries en musea voor het exposeren van

gebruikt kan worden in combinatie met stangen. Naast de extra draagkracht voor zwaardere

werken. Voor het behoud van dit type wand, is het aan te raden te werken met

wanddecoraties brengt het gebruik van stangen veel gemak voor de gebruiker. Een stang is

scheidingswandhaken om de wanden in te richten. Deze haken bestaan in veel verschillende

namelijk eenvoudig te verplaatsen in de rail. Dit maakt het wisselen van de inhoud nog makkelijker.

variëteiten en zijn eenvoudig in gebruik. De wanden blijven onbeschadigd en kunnen toch
veelvuldig worden gebruikt voor het exposeren van verschillende werken.

CLICK RAIL

TOP RAIL

SMART POCKET RAIL

30 kg/m

MAGAZINE RAIL

20 kg/m

35 mm

9,4 mm

INFO RAIL

PRESENTATIEMIDDELEN

CLICK RAIL PRO

(WHITEBOARDS en meer)

IMAGINE IT magazines

COMBI RAIL PRO LIGHT

CLASSIC RAIL+
35 mm

9,4 mm

50 kg/m

50 kg/m

100 kg/m
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