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DISPLAY IT SOLO SET

27 mm

UNIQ HANGER
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Net even anders aan de muur

Ophangsysteem voor dibond, acrylplaten en plexiglas

In sommige ruimtes is het niet mogelijk om een ophangrail te gebruiken of soms gaat hier niet de voorkeur

Display It Solo Set is een ophangsysteem voor platen met een dikte tussen 3 en 6 mm. Ideaal dus voor het ophangen van plexiglas

naar uit. In dat geval biedt de Uniq Hanger een oplossing. Niet alleen hangt u veilig en eenvoudig een

en acrylplaten. Display It Solo Set is een presentatiesysteem dat eenvoudig te monteren is aan de wand. Het systeem bestaat uit

fotolijst aan de wand en kunt u deze makkelijk in hoogte verstellen, maar u krijgt er een bepaalde

2 doppen die op de wand bevestigd moeten worden en waarin vervolgens de Twister ophangkoorden geplaatst kunnen worden.

uitstraling bij. De combinatie van de rvs dop met het staaldraad zorgt voor een look die goed past in een

Met behulp van 4 klemmen fixeert u de acryl- of dibondplaat op de perlondraad. Dit presentatiesysteem kan ook gebruik worden

eigentijds interieur. U kunt er ook voor kiezen om het systeem geheel achter uw fotolijst of schilderij te

in combinatie met onze ophangrails. De perlondraden kunnen eenvoudig in een ophangrail geplaatst worden, in plaats van in de

laten wegvallen.

dop op de wand.

Lijst ophangen zonder rail
De Uniq Hanger bestaat uit een muurbevestiging met afdekkap, Twister 1 mm perlon of staaldraad en een
Micro Grip 1 mm ophanghaak. In de muurbevestiging kan de perlon of rvs staaldraad eenvoudig geplaatst
worden. Hier wordt vervolgens de rvs afdekkap overheen geschoven. De Micro Grip wordt op de draad
geschoven en is vervolgens vrij te verstellen in hoogte.

UNIQ HANGER

COMPLETE SET
4x

ø 6mm
UNIQ HANGER
INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL

max.

2x

2x

max.

10 kg

5 kg

SET UNIQ HANGER TWISTER
1 mm STAALDRAAD 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

SET UNIQ HANGER TWISTER
1 mm PERLON 200 cm
+ MICRO GRIP 1 mm

KLEM 3-6 mm

WANDSTEUN + AFDEKKAP WIT

BEVESTIGINGSMATERIAAL

TW ISTER 2 mm PERLON

9.4929 / 9.4930 / 9.3394
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