
Binnenkijkers



INSPIRERENDE BINNENKIJKERS

Voor de presentatie van kunst en het stijlvol inrichten van ruimtes is 
een goed ophangsysteem onmisbaar. Al meer dan 25 jaar is Artiteq 
dé specialist als het gaat om innovatieve en flexibele ophangsystemen 
voor het ophangen van schilderijen, lijsten, whiteboards, prikborden 
en overige wanddecoraties. 

Artiteq garandeert een veilige, maar ook flexibele manier van ophan-
gen. De eenmalige investering in een ophangsysteem levert bijzonder 
veel voordelen op. Denk aan het gemak, de veiligheid en de flexibili-
teit bij het wisselen van inhoud en het behoud van wanden doordat er 
geen beschadigingen meer ontstaan. 

Laat u inspireren! 

U ziet ons in het onderwijs, de zorg en in galeries en musea. En ook 
op kantoren en binnen zakelijke omgeving worden onze innovatieve 
ophangsystemen gebruikt om impact te maken met informatie én de-
coratie. Laat u inspireren met deze mooie binnenkijkers en ontdek de 
mogelijkheden van Artiteq.  



in luxe zorghotels
Duurzaam wandbeheer



Voor de renovatie van diverse monumentale panden op land-

goederen in Zeist en Oirschot koos interieurarchitectuurbureau 

DMD Amsterdam voor het schilderijophangsysteem van Artiteq.

We praten met oprichter Dick Mulders.

Tijdloze interieurs

Interieurarchitect Dick Mulders woonde jarenlang in het buitenland. 

Dick: “Ik woonde onder andere in Londen, Shanghai en Sydney. 

Drie jaar geleden kwam ik terug naar Nederland en richtte ik 

DMD Amsterdam op. In al onze ontwerpen zie je internationale 

invloeden terug.”

“We maken tijdloze interieurs met lef. Kwalitatief hoogwaardige 

materialen vormen de basis voor mijn ontwerpen. Daarnaast

heeft ieder interieur een signature piece. Iets dat speciaal voor 

de ruimte is ontworpen. Dat kan bijvoorbeeld een grote trap 

of kroonluchter zijn. Maar ook een unieke keuken of een muur 

met een bijzonder behang.”

Woonprojecten voor senioren

DMD Amsterdam verzorgde het interieurontwerp voor twee 

grote woonprojecten voor senioren. “Op Landgoed Groot 

Bijsterveld in Oirschot zijn het voormalige klooster en koetshuis 

volledig gerenoveerd. In het klooster bevinden zich nu 25 

appartementen in het hogere segment, speciaal voor senioren. 

Het koetshuis huisvest 35 luxe zorghotelkamers voor mensen 

die bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis elders moeten 

revalideren. 

Sociale duurzaamheid

Het tweede project bevindt zich in Zeist op Landgoed De 

Wulperhorst. Hier zijn het koetshuis en voormalige landhuis 

gerenoveerd tot 25 luxe appartementen en een zorghotel 

met zo’n 20 kamers. Dick: “Deze renovaties zijn een vorm van 

sociale duurzaamheid. De panden op deze openbare landgoe-

deren worden immers niet meer gebruikt als woonhuis, klooster

of koetshuis. Ze zijn in ere hersteld, hebben een nieuwe bestem-

ming gekregen en zijn teruggegeven aan de maatschappij.”



Esthetisch behoud van de wanden

Voor beide projecten koos Dick Mulders voor het Artiteq schilderij 

ophangsysteem. “We vonden het belangrijk dat bewoners 

eenvoudig hun eigen kunst kunnen ophangen, zonder daarbij 

de wanden te beschadigen. Er wordt bovendien relatief vaak 

gewisseld. Sommige mensen verblijven een maand in de 

hotelkamers of appartementen, andere mensen een aantal 

jaren. Nieuwe bewoners nemen hun eigen kunst mee om

aan de wanden op te hangen.

Ook hebben we te maken met monumentale panden met 

veelal hoge plafonds. Omdat er dankzij de Click Rail niet steeds 

opnieuw geboord hoeft te worden, zorgen we voor het

duurzame en esthetisch behoud van deze wanden. 

Het mooie van de rails van Artiteq is bovendien dat ze 

minimaal zijn en dat je ze bijna niet ziet.” 



Click Rail en Smart Pocket Rail

De Click Rail is plafond aansluitend gemonteerd en hangt zo-

wel in de hotelkamers, appartementen als in de algemene ruim-

tes. De Click Rail heeft een maximale draagkracht van 30 kilo 

per meter. Voor beide projecten is in totaal meer dan 300 meter 

aan rails gebruikt. Dick: “Ook in de algemene ruimtes van deze 

wooncentra is het belangrijk om schilderijen en foto’s op een mooie 

manier te kunnen ophangen en eenvoudig te kunnen wisselen.” 

Tot slot is bij de ingangen van alle woningen de Artiteq Smart 

Pocket Rail geïnstalleerd. Dit is een klein stuk rail aan de wand 

gemonteerd met een plexiglas display. Dit maakt het mogelijk

om informatie over de huidige bewoners op een stijlvolle

manier te presenteren. 

Persoonlijke service

De samenwerking met Artiteq is Dick Mulders goed bevallen: “Ze 

zijn heel flexibel, snel en er is altijd voorraad. Dat vind ik zeer 

prettig. Ze zijn zelfs wel eens materialen zelf komen brengen 

bij een spoedsituatie. Die persoonlijke service kan ik waarderen.”

Ook de Click Rail en de Smart Pocket Rail werken naar 

tevredenheid. “Het wisselen van schilderijen en informatie 

over bewoners is eenvoudig, het systeem werkt zoals het 

moet. Ik zou het zeker bij toekomstige projecten adviseren.”



Over het Artiteq Click Rail en Smart Pocket Rail systeem

Wilt u meer weten over ons Click Rail ophangsysteem of het 

Smart Pocket Rail systeem? Kijk dan op onze website of vraag

meer informatie aan.

ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Nederland

T +31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com 

www.artiteq.com
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voor tentoonstellingen
Een structurele oplossing



De Beurs van Berlage is een bruisende ontmoetingsplek in het 

hart van Amsterdam. Naast restaurants, winkels, kantoren en

escape rooms, zijn er in het historische pand diverse ruimtes 

voor evenementen en exposities te vinden. We spreken Marc 

de Winter, operations manager bij de Beurs van Berlage en 

verantwoordelijk voor alle operationele zaken rondom events, 

horecagelegenheden en tentoonstellingen.

Toegankelijk voor het publiek

De Beurs van Berlage is een prachtig rijksmonument in het 

historische centrum van Amsterdam met een totale oppervlakte 

van 16.000m2. Zo’n twaalf jaar geleden veranderde de Beurs van 

een stichting in een commerciële instelling. Marc:  “Ons belang-

rijkste doel is om het historische pand toegankelijk te maken voor 

het publiek. Dat doen we onder andere door ruimte te bieden 

aan horecagelegenheden en kantoorruimtes te verhuren. Maar 

ook door  uiteenlopende evenementen en tentoonstellingen te 

huisvesten.”

Een aantal jaar geleden is het souterrain van de Beurs van

Berlage volledig verbouwd. Er zijn toen twee mooie 

expositieruimtes gebouwd: Expo Zuiden Expo Noord. Marc: 

“We kunnen beide ruimtes apart gebruiken voor losse

exposities. Maar we kunnenook aan elkaar koppelen tot

één grote ruimte voor grotere tentoonstellingen.”

Hoogstaande tentoonstellingen

Tot begin 2020 was de Beurs vooral gefocust op zakelijke 

evenementen en congressen. Maar tijdens de Corona-crisis 

viel die vraag grotendeels weg. “Als gevolg van de Covid-crisis 

is de Beurs van Berlage, net als veel andere bedrijven, lange 

tijd gesloten geweest. We bogen ons over de vraag hoe 

we het pand, zodra het weer mogelijk was, het beste open 

konden stellen voor de particuliere markt. Zo kwamen we

in contact met diverse partijen die ook in Corona-tijden 

hoogstaande tentoonstellingen konden verzorgen in onze 

expositieruimtes.”

 





Snel & efficiënt exposities opbouwen

Om deze exposities snel en efficiënt te kunnen opbouwen en weer 

af te kunnen breken, ging Marc op zoek naar een specialist in 

ophangsystemen: “We hadden met veel onzekerheid te maken. 

We wisten niet wanneer we weer open zouden mogen en ook niet 

wanneer we konden gaan opbouwen. Toen die mogelijkheid zich 

uiteindelijk aandeed, was de connectie met Artiteq vlug gevonden. 

We hadden prettig contact met de accountmanager en kregen een 

scherpe offerte. Bovendien konden ze gelukkig snel schakelen.” 

Binnen twee weken was het systeem in beide expositieruimtes 

geïnstalleerd. Marc: “De installatie verliep zoals gepland. Om de 

rails op te kunnen hangen, moest er natuurlijk geboord worden 

en dat geeft geluidsoverlast. Daarvoor moet ruimte zijn in onze 

planning. Artiteq was daarin flexibel. De monteurs van zijn twee 

dagen bezig geweest, buiten onze geplande evenementen om.”

Plug & play

In beide expositieruimtes is het Click Rail Pro-systeem bevestigd, 

dat een maximale draagkracht heeft van 50 kilo per meter. Ook 

zwaardere kunstwerken kunnen hieraan veilig worden opgehan-

gen. Marc: “We hebben voor dit systeem gekozen vanwege de 

degelijkheid en de snelheid waarmee een expositie kan worden 

opgebouwd. Het is heel eenvoudig, echt plug & play. De rails is wit

en heeft een mooie afwerking. Daarmee sluit het goed aan bij de 

wanden in onze tentoonstellingsruimtes en bij wat we willen

uitstralen.” Structurele & duurzame oplossing

Inmiddels zijn de eerste exposities met het nieuwe 

ophangsysteem achter de rug. Marc: “We zijn heel tevreden 

en ook de tentoonstellinghouders zijn er blij mee. Binnenkort 

gaan we van de twee huidige tentoonstellingen die we nu 

hebben over naar één grote. We hebben vijf dagen de tijd om 

de oude exposities af te breken en de nieuwe op te bouwen.

Voorheen moesten we dan gaten in de muren repareren, 

schilderen en opnieuw boren. Dat kost niet alleen veel tijd, 

het geeft ook overlast. Nu gaat het wisselen veel eenvoudiger. 

En uiteindelijk is dat ook waarom we voor een meer 

structurele en duurzame oplossing hebben gekozen: we

kunnen nu veel sneller en efficiënter schakelen.”



Over het Artiteq Click Rail Pro systeem

Wilt u meer weten over ons Click Rail Pro ophangsysteem of andere 

passende systemen voor een galerie, museum of tentoonstel-

ling?  Kijk dan op onze website of vraag meer informatie aan.
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