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L A AT JE INSPIREREN. ERVA AR HE T GEMAK . ZIE WAT HE T DOE T.

Als het gaat om presentatiesystemen heb je vaak maar één keuze.
Functionaliteit of esthetiek. Dat is lastig want het liefst wil je allebei.
Maar

de

systemen

waaruit

je

kunt

kiezen

zijn

óf

bedacht

vanuit

een praktisch oogpunt óf slaan door in schoonheid waardoor het
gebruik ervan veel te beperkend is.

Artiteq komt daarom met het exclusieve, nieuw ontworpen ophangconcept: IMAGINE IT. Presenteren wordt onderdeel van het interieur.
Stijlvol en praktisch. Perfect.

Het IMAGINE IT ophangsysteem is een samensmelting van functionaliteit en esthetiek. Het is bovendien veelzijdig inzetbaar doordat je de
keuze hebt uit twee concepten.
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FLEXIBLE
SIMPLE
DESIGN

Stel je eens voor. Een mooi kantoor, sereen en inspirerend. Een fijne
plek waar vol energie gewerkt wordt doordat er een perfecte balans
is tussen rust en creativiteit. Er is ruimte voor de mensen om zich
terug te trekken en gefocust aan de slag te gaan. En wanneer het

166 cm

nodig is, geeft de omgeving een frisse blik.

Die sfeer wil je creëren, en dat lukt met IMAGINE IT magazines.

IMAGINE IT magazines is een dynamisch ophangsysteem dat reguliere
werk-omgevingen voorziet van meer kleur en energie. Dit nieuwe
Artiteq concept geeft de mogelijkheid om inspirerende magazines en
vakbladen op een aantrekkelijke manier onderdeel te maken van het
kantoor. Het mooie van dit systeem is dat het onopvallend aanwezig
is: door het minimalistische design lijkt IMAGINE IT magazines wel te

Aan weerszijden van het IMAGINE IT magazines ophangsysteem loopt een

zweven in de ruimte.

smalle kabel die de horizontale rails met elkaar verbindt. De verschillende
magazinerails zijn in hoogte verstelbaar door een speciaal mechanisme in
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Naast presentatiesysteem is IMAGINE IT magazines de snelste en

de eindkappen. Hiermee schuif je een rail eenvoudig naar boven of beneden

meest stijlvolle oplossing om een afdeling te verdelen in verschillende

en creëer je direct een andere uitstraling. De rail heeft een lengte van 166

autonome werkplekken. Zo behoud je een fijne en open sfeer en is er

cm, geschikt voor 5 magazines. Je kunt ook kiezen voor een magnetische

tegelijkertijd voldoende privacy om geconcentreerd te werken.

ophanging aan een stalen plafond.

montagevideo
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Het presenteren van informatie met behulp van transparante displays
komt veel voor, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, de makelaardij en de
reisbranche. Toch zijn de systemen vaak verre van gebruiksvriendelijk
doordat de acryl pockets lastig te bevestigen en te verplaatsen zijn.
Ook het wisselen van de inhoud is dan een gedoe. Het nieuwe Artiteq
IMAGINE IT smart pocket systeem maakt het je een stuk makkelijker.

IMAGINE IT smart pockets is het meest flexibele systeem voor
het presenteren van sfeerbeelden, documenten en productfoto’s.
Laat je fantasie de vrije loop en varieer met indeling en formaat.

De dubbelzijdige smart pockets kunnen eenvoudig in de rail geklikt worden

De dubbelzijdige smart pockets zijn er in een A3 en A4 uitvoering

en hebben een subtiele inkeping aan de zijkant waarmee je de inhoud

en de rails zijn in hoogte verstelbaar waardoor je direct een

makkelijk vervangt. Kies voor een A3 of A4 formaat of combineer beide voor

ander effect krijgt. Maar beter nog: het geheel ziet er prachtig uit.

een speelser resultaat.

Strak, overzichtelijk en modern. Naast de praktische overweging
is IMAGINE IT smart pockets een bijzonder esthetische keuze die
samenvloeit met interieurontwerp en -design.
8

montagevideo

9

HE T L IJK T ZO SIMPEL . EN DAT IS HE T OOK .

De

10

manier

van

presenteren,

kan

je

presentatie

maken

of

breken.

Naast de eerder beschreven ophangtechnieken, zijn er nog twee andere

Zelfs een fantastische foto komt niet tot leven als het systeem achterblijft.

manieren om IMAGINE IT te bevestigen. Wie al in het bezit is van een Artiteq

Het overtuigt niet, het heeft geen zeggingskracht. Kies voor iets mooiers,

ophangsysteem kan de smalle kabels hieraan bevestigen. Daarnaast kan het

iets beters.

systeem worden afgespannen aan de wand of plafond (vaste montage).

IMAGINE IT is er in een stijlvolle zwarte en industriële aluminium uitvoering.

IMAGINE IT is een fantastische oplossing voor de inrichting en signing van

Het systeem is aan het plafond te bevestigen middels bijgeleverde plug

kantoren en ziekenhuizen. Het leent zich daarnaast perfect voor elegante

en schroef of aan de wand met clips waar het stevig in vast geklikt wordt.

presentaties in winkels, showrooms, experiencecentra, de makelaardij,

Je kunt ook kiezen voor een magnetische ophanging tegen een stalen wand.

de reisbranche en horeca.
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MAGAZINE
RAIL
166 cm

Naast het hangende IMAGINE IT ophangsysteem kun je ook kiezen
voor het wandmodel waarbij de rails direct tegen de muur bevestigd
worden. Zo creëer je direct meer rust en overzicht in een ruimte.
Ideaal voor de inrichting van wachtkamers en kantoren, maar ook
voor kinderdagverblijven en hotellobby’s.

Weg met die slordige stapel tijdschriften. Magazine Rail ordent
bladen en magazines op heel aantrekkelijke wijze. Anders dan andere
presentatie systemen ziet het geheel er opgeruimd en catchy uit.
Passend bij een modern interieur dat met oog voor detail en beleving

De Magazine Rail heeft een vaste montage, direct aan de wand. Meerdere rails

is ingericht.

onder elkaar bieden de mogelijkheid meerdere tijdschriften te presenteren.
De rail heeft een lengte van 166 cm, is geschikt voor 5 magazines en is te
verkrijgen in een zwarte of aluminium uitvoering.

montagevideo
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SMART POCKET
RAIL

Het IMAGINE IT smart pockets model is er in een vaste variant:

MAK K EL IJK
VERWIS SEL EN
INHOUD

de Smart Pocket Rail. Hierbij zijn de rails direct tegen de wand
bevestigd.

Een

snelle

oplossing

voor

een

betere,

meer

stijlvolle

presentatie van beelden, ideeën en gegevens.

Van grafieken en modellen tot de foto’s van medewerkers. De Smart
Pocket Rail is bijzonder flexibel inzetbaar en geschikt voor intern én
extern gebruik. Het is een ideaal systeem om content op levendige
wijze te presenteren. Bovendien transformeert het een saaie wand tot

De Smart Pocket Rail wordt met clips aan de muur bevestigd. Hier klik je de

een dynamisch onderdeel van de ruimte.

acryl pockets makkelijk in vast. Je hebt de keuze uit A4 en A3 formaat. Door de
inkeping aan de achterzijde en zijkant van de pocket kun je heel eenvoudig en
snel de content vervangen, zonder de smart pockets uit de rail te hoeven halen.

montagevideo
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IMAGINE IT SMART POCKETS

IMAGINE IT MAGAZINES
05.10166

IMAGINE IT RAIL ZWART

166 cm

05.09166

IMAGINE IT RAIL ALU

166 cm

A1

7820.200

IMAGINE IT RAIL INSTALLATIESET 400 cm (INCL. 2 OPHANGDRADEN)

A2

7820.210

IMAGINE IT RAIL INSTALLATIESET MAGNETISCH 400 cm (INCL. 2 OPHANGDRADEN)

05.10010

IMAGINE IT RAIL EINDKAP ZWART

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DE VRIJE RUIMTE,
BIJV. ALS ROOM DIVIDER (VASTE MONTAGE BOVEN)
montagevideo

MAKKELIJK TE
VERWISSELEN INHOUD

05.10166

IMAGINE IT RAIL ZWART

166 cm
166 cm

05.09166

IMAGINE IT RAIL ALU

A1

7820.200

IMAGINE IT RAIL INSTALLATIESET 400 cm (INCL. 2 OPHANGDRADEN)

A2

7820.210

IMAGINE IT RAIL INSTALLATIESET MAGNETISCH 400 cm (INCL. 2 OPHANGDRADEN)

05.10010

IMAGINE IT RAIL EINDKAP ZWART

7804.210

SMART POCKET A4

7804.310

SMART POCKET A3

STAAND

7804.220

SMART POCKET A4

LIGGEND

7804.320

SMART POCKET A3

LIGGEND





STAAND
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MAGAZINE RAIL

MAGAZINE RAIL

SMART POCKET RAIL

SMART POCKET RAIL

05.14166

MAGAZINE RAIL 166 ZWART

05.60100

SMART POCKET RAIL WIT PRIMER 100 CM

05.13166

MAGAZINE RAIL 166 ALU

05.60200

SMART POCKET RAIL WIT PRIMER 200 CM

INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL

05.61100

SMART POCKET RAIL ZWART 100 CM

05.61200

SMART POCKET RAIL ZWART 200 CM

7804.210

SMART POCKET A4 STAAND

7804.310

SMART POCKET A3 STAAND

7804.220

SMART POCKET A4 LIGGEND

7804.320

SMART POCKET A3 LIGGEND
INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL
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