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JAAR
GARANTIE

Ophangrail geïntegreerd in kantlat – toepasbaar bij systeemplafonds met gebruik van een kantlat

Ophangrail geïntegreerd in hoekprofiel – toepasbaar bij systeemplafonds zonder gebruik van een kantlat

De Art Strip is het schilderij ophangsysteem dat in het systeemplafond kan worden weggewerkt. Het vervangt

Wordt er tijdens een bouwproject bij de installatie van systeemplafonds zonder kantlat gewerkt, dan biedt het werken

namelijk de kantlat, die gebruikt wordt voor de bevestiging van systeemplafonds. Tijdens een afbouwfase of renovatie

met de Ceiling Strip veel voordelen. De Ceiling Strip vervangt het hoekprofiel ten behoeve van systeemplafonds en

wordt de Art Strip met de aanleg van het systeemplafond, als kantlat, in één keer gemonteerd. Op de Art Strip wordt

maakt tegelijkertijd een geheel onzichtbaar schilderij ophangsysteem beschikbaar. Bij dit plafondsysteem zal slechts

vervolgens het hoekprofiel ten behoeve van het systeemplafond bevestigd. Het gebruik van de Art Strip bij

nog een discrete schaduwlijn langs het systeemplafond te zien zijn, daar waar het flexibele schilderij ophangsysteem

plaatsing van systeemplafonds, betekent dat in de gehele ruimte een schilderij ophangsysteem beschikbaar is om

verborgen is. Door deze schaduwlijn worden eventuele oneffenheden in de muur, net als bij een kantlat, gecamoufleerd.

de wanden flexibel mee in te richten. De Twister ophangkoorden kunnen op elke gewenste plek in de rail naast het

Door de integratie van hoekprofiel en ophangsysteem verdwijnen de Twister glijders van het ophangkoord ook geheel

systeemplafond worden geklikt.

in het plafond: het ophangsysteem is volledig geïntegreerd en niet zichtbaar.

RAIL

BEVESTIGINGSMATERIALEN

RAIL

ARTIKELNR.

montagevideo

FISCHER UX 5 x 30 R UNIVERSEEL PLUG 5 mm

9.4931

SCHROEF 3,5 mm x 45 mm

9.4929

SCHROEF METAL STUD 3,5 mm x 38 mm

9.4928

4 SCHROEVEN PER m
DE RAIL IS VOORGEBOORD.

ART STRIP - ZWART
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4 SCHROEVEN / M

05.07310
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ARTIKELNR. 300 cm
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ARTIKELNR. 300 cm

CEILING STRIP - WIT
RAL 9010

CEILING STRIP WIT PRIMER
RAL 9016

05.08320

05.08330

montagevideo
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