Binnenkijkers

INSPIRERENDE BINNENKIJKERS
Meer dan 25 jaar is Artiteq dé specialist als het gaat om innovatieve en flexibele ophangsystemen voor schilderijen, lijsten, sierborden,
planten en overige wanddecoraties. De schilderij ophangsystemen
van Artiteq zorgen ervoor dat wanden intact blijven en de voortdurende mogelijkheid om je wanden opnieuw in te richten.
Artiteq garandeert een veilige, maar ook flexibele manier van ophangen. Afhankelijk van je interieurstyle, kies jij het ophangsysteem dat
het beste aansluit!

Laat je inspireren!
Op zoek naar inspiratie hoe een ophangsysteem gebruikt kan worden
of welke soorten ophangsystemen er zijn? Laat je inspireren met deze
mooie binnenkijkers en ontdek de mogelijkheden van Artiteq.

Binnenkijken in

het lichte huis van Suzan

HET LICHTE HUIS
VAN SUZAN
De 30-jarige Suzan van den Beldt, op Instagram bekend als @suuuzann_,
is leerkracht in het basisonderwijs. Ze woont samen met haar vriend
Michel in het mooie Den Helder en is in verwachting van hun
eerste kindje. Suzan en haar vriend zijn druk bezig met het
verbouwen van hun nieuwe huis.

Klassieke sierlijsten
Suzan’s interieurstijl is licht en Scandinavisch. “Ons huidige huis
heeft witte vloeren en veel lichte elementen. Daar hou ik echt
van: veel wit met hier en daar wat robuuste elementen erbij,”
legt ze uit. “Ik voeg graag warmte toe aan al dat wit met textiel.
Bijvoorbeeld met wollen of gehaakte kleden, kussens of plaids.”
In de woonkamer van haar huis in Den Helder zitten klassieke sierlijsten tegen het plafond. Toen ze in 2016 haar keuken liet stucen, wilde Suzan daar ook zo’n mooie kooflijst. “De Deco Rail is een handig schilderij-ophangsysteem met een mooie kroonlijst ervoor,”
vertelt ze. “Het ophangsysteem is daardoor onzichtbaar. Het is echt
twee-in-één. Qua design is de Deco Rail wel wat anders dan de
plafondlijst in de rest van ons huis, maar het past er heel goed bij.”

De hele muur benutten
De Deco Rail hangt in de hele keuken. “Boven
ons aanrecht en het bartafeltje hebben we
een rails onder de sierlijst bevestigd, zegt
Suzan. “Aan de andere muren hangt alleen
de sierlijst, zonder de rails eronder. Zo is
het één mooi geheel geworden.”
Het bevestigen van de lijsten ging vrij snel. “In
een avondje hebben mijn vader en mijn vriend
alles opgehangen,” herinnert Suzan zich.
“Het fijnste vind ik dat je niet vastzit aan een
bepaalde plek op de muur als je iets wil
ophangen. Je kunt de hele muur benutten. Van
links naar rechts en van boven naar beneden.”

Makkelijk de hoogte verstellen
“Ik heb bijvoorbeeld bordjes opgehangen aan een muur in
de keuken met de handige bordhangers van Artiteq,” voegt
ze toe. “Je kunt het ene bordje eenvoudig wat lager hangen dan het andere. Door de ophanghaak te draaien, verstel
je heel makkelijk de hoogte. Als je later iets anders wil ophangen, kun je de plek en de hoogte eenvoudig weer aanpassen.”
Suzan vindt het ideaal dat ze nooit meer hoeft na te denken over
hoe ze iets gaat ophangen in de keuken. “Bij andere hoekjes in
huis heb ik die uitdaging wel, maar met dit systeem kan ik vrijwel
alles ophangen. Precies waar ik het wil, zonder te hoeven boren.”

Nieuw huis, nieuw ophangsysteem
Het huis waar Suzan en haar vriend nu wonen, heeft ze helemaal
naar haar eigen smaak ingericht. “Op dit moment zijn we dus druk
aan het verbouwen in ons nieuwe huis,” vertelt ze. “Qua interieurstijl wordt het nog even zoeken, omdat we onze smaken willen
combineren. Ik denk dat we wat meer robuuste en houten elementen
gaan toevoegen. En groen, dat vinden we allebei een mooie kleur.”
Of ze in haar nieuwe huis ook een ophangsysteem wil? “We zitten
nu nog in de fase van klussen, dus eerst moeten de grote dingen
af,” lacht ze. “Maar daarna, ja, ik denk het wel. Niet persé door het
hele huis, maar bijvoorbeeld wel graag in de woonkamer, de slaapkamer en de keuken. Ik denk niet dat de mooie sierlijsten die we hier
hebben passen bij de stijl van ons nieuwe huis, dus ik vermoed dat
we dan voor de losse Click Rail zullen kiezen. Die kunnen we gelukkig
ook meeschilderen in de kleur van de nieuwe muren, wel zo handig!”

Het Artiteq Deco Rail systeem
Wilt u meer weten over ons Deco Rail systeem? Kijk dan op onze
website of bekijk hier de online brochure.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Nederland
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com

Binnenkijken in

het kleurrijke interieur van Jenneke

HET KLEURRIJKE INTERIEUR
VAN JENNEKE
De 63-jarige Jenneke woont sinds 2016 samen met haar kat Dribbel
in een fijn nieuwbouwhuis. Haar interieur is haar allergrootste passie. Rustig op de bank zitten, is er voor Jenneke echt nietbij. Ze is
altijd wel met stylen bezig en deelt graag foto’s van haar kleurrijke
huis op haar Instagram-account @prachtig88.

Eclectisch en duurzaam
Hoe Jenneke haar interieurstijl zou omschrijven? “Volgens mij is
eclectisch het juiste modewoord. Maar in mijn eigen bewoordingen: ik doe maar wat,” lacht ze. “Ik combineer kleuren, prints en
meubels die me aanspreken. Als ik in een kringloopwinkel ben of
op een leuk marktje en ik zie iets dat me aanspreekt, dan koop ik
het. Ik hou sowieso van low budget en koop graag spulletjes tweedehands of in de aanbieding.”
Jenneke is absoluut niet bang voor kleur
en verft haar muren ook regelmatig in een
andere tint. “Dat is niet het enige dat
ik graag aanpas,” vertelt ze. “Ik wissel
bijvoorbeeld ook best vaak de schilderijen en posters aan mijn muren,
een paar keer per jaar wel. Daarom
ben ik ook zo blij met de Click Rail.”

Het systeem hing binnen 1,5 uur
Haar buurman heeft de Click Rail voor
Jenneke opgehangen. “Dat ging echt
heel makkelijk,” weet Jenneke te vertellen. “Er zit een duidelijke gebruiksaanwijzing bij het ophangsysteem. Ik
heb het zelf uitgemeten en toen was
het een kwestie van boren en schroeven.
De rails hangt over de hele lengte van
de woonkamer, dat is ongveer 7 meter.
Ik denk dat we in ongeveer 1,5 uur klaar
waren.”

Het ophangen en wisselen van wanddecoratie bevalt Jenneke
goed. “Ik moet zeggen, ik vond het in het begin wel spannend,”
geeft Jenneke toe. “Zo’n dun draadje en de haakjes zien er
ook zo eenvoudig uit. In mijn hoofd denk ik dan ‘als dat
maar goed gaat’. Maar het werkt perfect! Het is echt
verrassend stevig. Ik hoef niet meer te boren en te schroeven,
en dat is zo fijn. Ik wil echt geen gaten in de muren meer.”

Stijlvol en chique
Tot nu toe zijn Jenneke’s ervaringen eigenlijk alleen maar positief. “Het systeem is fantastisch. Je ziet natuurlijk de draad
en de lijst hangt niet helemaal plat tegen de muur, dat heb je
bijvoorbeeld niet met (plak)spijkers. Maar ik vind het niet storend. Het is een kwestie van wennen. En van smaak, misschien.
Ik vind het zelf juist heel stijlvol en chique, ik krijg er een beetje
een galerij-gevoel van.”
Ook het wisselen gaat heel makkelijk. “Dat is echt heel
simpel,” vertelt Jenneke. “Ik pak even mijn krukje erbij en als
je eenmaal de lijst van het haakje hebt gehaald, is het heel
licht en draai je het haakje zo los.”

Nog meer Click Rails
Jenneke is zó tevreden met de Click Rail, dat ze het systeem
ook in de rest van haar huis wil. “Ik heb nog een stukje over
en daar weet ik al een bestemming voor,” zegt ze lachend. “Ik
denk dat ik de rail in de gang ga bevestigen, zodat ik met de
Picture Mouse mijn kaartjes daar kan ophangen. Of misschien
in het toilet, dat is ook leuk. Als ik er zo over nadenk, in mijn
slaapkamer zou het eigenlijk ook nog wel uitkomen. Gelukkig
vind je de Click Rail gewoon in de bouwmarkt, dus ik kan altijd
nog meer rails kopen, haha!”

Het Artiteq Click Rail systeem
Wilt u meer weten over ons Click Rail systeem? Kijk dan op
onze website of bekijk hier de online brochure.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Nederland
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com

Binnenkijken in

het Scandinavische & minimalistische
interieur van Rowena

HET SCANDINAVISCHE & MINIMALISTISCHE
INTERIEUR VAN ROWENA
Rowena Donker, op Instagram bekend als @rohouseproud, is in het
dagelijks leven freelance stylist. Ze woont samen met haar man
Juriaan en hun vier kinderen in Breda. Sinds een paar jaar hangt
het Artiteq Click Rail systeem in de woonkamer van hun prachtige
rijtjeshuis, ingericht in een unieke Scandinavische & minimalistische stijl.

Een minimalistisch en rustgevend interieur
Rowena’s interieur is licht en ingetogen, maar dat was niet altijd
zo. “Mijn stijl is de afgelopen twee jaar eigenlijk best veranderd,” vertelt
Rowena. “We hebben een groot gezin en dat is al druk
genoeg. Dan is het fijn als je interieur echt rustgevend is. Daarom
is ons interieur steeds minimalistischer geworden.” Rowena en haar
man Juriaan zijn daarnaast heel creatief. “We maken vanalles zelf,
van hout bijvoorbeeld. En ik gebruik graag tweedehands spulletjes,
die knappen we op en zo geven we er onze eigen draai aan.”
Als interieurliefhebber en stylist wisselt Rowena vaak van muurdecoratie. “Ik hou van verandering. Ik ben echt van het schuiven en wil
continu kunnen wisselen. Plus: ik heb een hekel aan boren,” lacht ze.
“Toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen, zaten er gelukkig
nog amper gaten in de muren. Dat wilde ik graag zo houden. Het
Click Rail systeem van Artiteq was daarom echt ideaal voor ons.”

De rails in dezelfde kleur als de muur
De Click Rail is door een monteur van
Artiteq in de woonkamer bevestigd over een
lengte van bijna tien meter. “Dat ging echt
heel snel en simpel. De monteur maakte
om de 40 centimeter een clip vast aan de
muur en daar druk je de rails zo in,” legt Rowena uit. “En het fijnste is nog wel: je ziet
hem bijna niet. De rails is in een grondkleur
(RAL9016) geverfd, en je kunt hem zo overschilderen. Dat heb ik gedaan, gewoon met
muurverf. Waar de muur zandkleurig is, is
de rails dat ook. En op de witte muren is de
rails ook wit. Daardoor valt hij amper op.”

Perlon ophangdraden & Twister Hooks
Het wisselen van de lijsten en schilderijen bevalt Rowena uitstekend. “Ik vind het fijn dat er zo veel verschillende accessoires zijn.
Wat ik het meest gebruik, zijn de Twister perlon ophangdraden. Die
zie je bijna niet. De Twister Hooks zijn ook heel handig. Die gebruik
ik bijvoorbeeld met Kerst om kerstversiering op te hangen, en met
verjaardagen voor slingers. Het systeem is bovendien ook hartstikke sterk. Ik heb een loodzware spiegel met twee haken en perlon
draad aan de rails bevestigd en die hangt heel stabiel. Ik maak
me nooit zorgen dat hij op de grond valt ofzo,” zegt ze lachend.
Of er ook nadelen aan het Artiteq ophangsysteem kleven? “Nou,
het is soms wel even lastig om de lijsten strak tegen de muur te hangen,” vertelt Rowena. “Je kunt de draden op maat afknippen. Maar
als je vaak van wanddecoratie wisselt, dan wil je dat niet altijd. Het
kost dan wel even wat tijd om de draad op te rollen en achter het
schilderij of de fotolijst vast te plakken. En natuurlijk hangt een lijst
met een spijker net wat strakker tegen de muur. Maar als je het mij
vraagt, valt dat absoluut weg tegen de voordelen van dit systeem.”

Nooit meer boren
Wat die voordelen volgens Rowena dan precies zijn? “Het belangrijkste is natuurlijk dat je niet hoeft te boren. Of ja, je moet
natuurlijk één keer een aantal gaten boren om de Click Rail
op te hangen. Maar dan ben je er ook voor altijd vanaf! En het
wisselen gaat zo makkelijk en snel. Verder is er voor elke soort
wanddecoratie wel een geschikte ophangoplossing. Zo zijn er
speciale magneetjes (Picture Mouse) voor foto’s en kaartjes. En
als je bijvoorbeeld graag plantjes ophangt, ook daar zijn speciale
accessoires (Loop Maker of Botaniq) voor. Ik vind het echt ideaal.”

Het Artiteq Click Rail systeem
Wilt u meer weten over ons Click Rail systeem? Kijk dan op
onze website of bekijk hier de online brochure.

ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Nederland
T +31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
www.artiteq.com

