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ARTITEQ VOOR HET ONDERWIJS
Uw school. Klassen vol kinderen. Levenslustig. Speels. Lekker
bezig. En de resultaten? Fraaie versieringen voor alle wanden en
muren. Want dat hoort, bij uw school. Maar niet met lelijke
plakband of slordige punaises. Het kan op het allermooist:
met Artiteq wandinrichting.

Jawel, ook voor uw school. Artiteq is daar zelfs in gespecialiseerd.
Sinds 1995 zorgen we voor diverse oplossingen in de vorm van
schilderij ophangsystemen en presentatiemiddelen.

Stelt u zich eens voor hoe uw school er zal uitzien met de Artiteq
Info Rail. Dat is een ophangsysteem waarin de tekeningen van de
kinderen, maar ook documenten en mededelingen, functioneel en
tijdbesparend kunnen worden opgehangen. Een prachtig gezicht
en het zorgt ook nog eens voor het behoud van de wanden van
het gebouw.

Gaat u eens na. Wat wordt er allemaal wel niet opgehangen in
uw schoolgebouw? Wanddecoraties, prikborden, whiteboards…
Het schilderij ophangsysteem van Artiteq lost het op: praktisch en
flexibel. U ziet het: Artiteq is specialist in ophangsystemen.
We helpen u met de wandinrichting die past binnen uw school of
instelling. Deze brochure geeft een beeld van de mogelijkheden.
Natuurlijk is uw school uniek. Maar ook daarvoor hebben we de
beste producten. Voor een unieke school… met extra’s!

FLEXIBILITEIT
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ARTITEQ VOOR UW ZEKERHEID
Kijk om u heen, op school. En u ziet muren. Ze zorgen voor

 GERICHT OP DUURZAAM GEBOUWBEHEER

de geborgenheid van een klaslokaal, de grandeur van een

 FLEXIBEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

aula, de gezelligheid van een kantine, de zakelijkheid van de
docentenkamer en de openbaarheid van gangen en entree…
Door de inrichting van de wanden krijgt elke ruimte het
karakter en de functionaliteit die erbij hoort.

Sfeer en uitstraling worden hierbij bepaald door diverse
vormen

van

decoratie.

Schilderijen,

kindertekeningen,

presentaties, affiches. Artiteq is specialist op het gebied
van de daarvoor perfect geschikte ophangconcepten.
Onze flexibele ophangsystemen bieden de zekerheid dat
alles wordt opgehangen op de manier die past bij het
karakter van uw school en het gebouw.

Het moet mooi zijn. Maar ook flexibel toepasbaar. En veilig.
Aansluitend bij de school-praktijk van alledag. Daarvoor
heeft Artiteq ophangsystemen
voor montage aan het plafond
en

aan

de

wand.

Extra

interessant voor scholen zijn
ook onze presentatiesystemen,
waarmee in een handomdraai
posters, foto’s en tekeningen
getoond

kunnen

worden.

Tijdelijk, of (semi)permanent.
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 MULTIFUNCTIONEEL EN VEILIG

INFO RAIL ONMISBAAR OPHANGSYSTEEM IN DE KLAS

Vandaag een sneeuwpop, morgen een zelfportret
Natuurlijk hoeft het allemaal niet zo zakelijk te zijn op een school.
Maar, speels wil nog niet zeggen… slordig. Een beetje ‘orde in de klas’
is ook wat waard! De Info Rail is daarvoor het ideale presentatiesysteem.
Hij maakt het mogelijk om tekeningen en andere documenten op een
nette en georganiseerde manier aan de wand te presenteren. De rail
wordt eenmalig gemonteerd en betekent een investering voor jaren.
Hij zorgt er immers voor dat wanden niet meer beschadigd worden.
Punaises en plakband kunnen in de kast blijven. Het wisselen van
tekeningen en werkjes gaat snel en eenvoudig.

Artiteq-systemen hangen al in veel scholen. En overal zijn de reacties
enthousiast. “Onmisbaar! Een aanwinst voor lokalen en gangen”, is de
algemeen gehoorde uitspraak. Iedereen is er blij mee! Besturen,
directeuren, onderwijzend personeel, ouders en… de kinderen.

INFO RAILme - CLIP

HANDIG, MOOI EN PERSOONLIJK

Niets feestelijker en persoonlijker dan werkstukken van de kinderen aan de muren van het lokaal of in de
gangen. Trots loopt het kind rond. Wijst. En zonder aarzelen wordt het eigen werkstuk aangewezen.
Nu herkenbaarder dan ooit, door de Info Rail met speciale naamclip: de Info Rail me Clip in de kleuren wit
en zwart.

Met de me -Clip voegt u een extra persoonlijk en mooi vormgegeven element toe aan het Info Rail systeem.
Voor elk kind een eigen clip, met de mogelijkheid om er de eigen naam op te zetten. In elke gewenste vorm!
Een bijzondere oplossing voor de perfecte presentatie. Altijd aanpasbaar en steeds 100% kwalitatieve
uitstraling, hoe vaak de clip ook wordt gebruikt.

Behalve een leuke oplossing voor de kinderen om hun werk te presenteren, is de me -Clip ook door leerkrachten
en directie te gebruiken als een persoonlijke communicatiemiddel. Handig, rechtstreeks en snel aanpasbaar,
dankzij de combinatie met de slimme flexibele eigenschappen van de Info Rail.

“

We hebben de Info Rail zowel
binnen als buiten de klas

opgehangen. Binnen hebben we
gekozen voor ‘kindhoogte’.

Het systeem is zo makkelijk dat ze

“

zelf hun werkjes snel en

georganiseerd kunnen ophangen

en tonen. Het werkt heel actief en
alles ziet er netjes en kleurrijk uit.

leerkracht Cor, Emousschool Den Haag

INFO RAIL CLIP HANGER

EEN HANDIG HAAKJE

Op school wordt er heel wat getekend en geknutseld. Een zelf gemaakte spin of een kleurrijk
bootje gemaakt van een oude wc-rol en ijsstokjes. Gemaakt rondom een bepaald seizoen of
thema op school. Knutselwerkjes die pas tot hun recht komen wanneer deze aan een touwtje
worden opgehangen. Met trots willen de kinderen ook deze mooie zelfgemaakte spulletjes aan
iedereen laten zien. Maar waar hang je die op?

De Clip Hanger is een klein haakje, in de kleuren wit en zwart, welke eenvoudig aan de Info Rail
te bevestigen is. Met een simpele klik wordt de Clip Hanger aan de Info Rail bevestigd en kan
het knutselwerkje opgehangen worden. In combinatie met de me-clip worden de werkjes van
de kinderen op een leuke persoonlijke manier gepresenteerd. Een trots kind!

INFO RAIL SUPPORT CLIP

DE PERFECTE PRESENTATIE

Voor de eigen gemaakte kunstwerken
Eigen gemaakte kunstwerken en beeldjes van klei of piepschuim mogen tevens
gepresenteerd worden in de klas. Nu eenvoudig door de Info Rail met de speciale
Support Clip.

Met de Support Clip wordt een extra dimensie toegevoegd aan de Info Rail. Voor
elk kind een eigen Support Clip, met de mogelijkheid daar het 3D werkje te
presenteren en etaleren. Een eenvoudige en bijzondere oplossing voor de perfecte
presentatie. De Support Clip wordt eenvoudig op iedere gewenste plek aan de Info
Rail bevestigd. Het vlak is 6 cm breed en 25 cm lang, ideaal voor het presenteren
van de werkjes.

INFO RAIL STORAGE CLIP

EEN HANDIG EXTRA OPBERGVAK

Op school wordt er veel geknutseld, getekend en geleerd. Hoe fijn als de pennen, scharen, stiften en
potloden op een duidelijke plek te vinden zijn en makkelijk zijn op te bergen. Met de Storage Clip wordt
dit een feestje. Dit handige bakje klik je met 1 hand op de Info Rail op de gewenste plek. De stiften,
potloden of scharen erin, en de kinderen kunnen er makkelijk wat uithalen.

CARD RAIL

VERTICALE PRESENTATIE

Binnen het schoolgebouw, in de klaslokalen of in de lerarenkamer
kan het zijn dat bepaalde wanden net te smal zijn voor het
plaatsen van de Info Rail. Maar wat wel een plek is waar wat
moois gepresenteerd kan worden. De Card Rail is een verticale
versie van de Info Rail en neemt weinig ruimte is. Aan weerszijden
van de Card Rail kunnen tekeningen, foto’s of andere kaarten
opgehangen worden. Tevens is de voorkant van de Card Rail
voorzien van een magnetische strip. Het resultaat is het speels
ophangen van de tekeningen!

INFO RAIL MAGNETISCH
De Info Rail Magnetisch heeft naast de reeds bekende
eigenschappen van de Info Rail, een aan de voorzijde
verwerkte magnetische strip. Dit maakt het een ideaal,
gebruiksvriendelijk als ook veelzijdig presentatiesysteem voor
tekeningen, knutselwerkjes, kaarten en lesmaterialen aan de
wand. De Info Rail Magnetisch is ontwikkeld voor het ophangen
van documenten door middel van een tweevoudige rubberen
klemming in de rail. Tevens is de voorkant van de rail voorzien
van een magnetische strip. Tekeningen en lesmaterialen
kunnen hierdoor makkelijk en leuk tentoongesteld worden aan
de voorzijde van de rail met de vier bijgesloten magneetjes in
de vorm van een muis.

INFO RAIL +

VEELZIJDIG PRESENTATIESYSTEEM

Veelzijdig presentatiesysteem aan wand
De schoolwanden worden veel gebruikt om lesmateriaal, tekeningen, werkjes of
leesmateriaal netjes en veilig te presenteren. Een veelzijdig presentatiesysteem is
gewenst waar al deze spullen op een nette en georganiseerde manier aan de
wand worden gepresenteerd. Met de Info Rail + gaan we een stapje verder. De
Info Rail + maakt het mogelijk om niet alleen tekeningen en ander lesmateriaal op
een

nette

manier

te

presenteren,

maar

ook

leesboekjes

of

gemaakte

knutselwerkjes van klei. Dankzij het 6 cm breed vlak bovenop, kunnen les- en
leesboeken eenvoudig tentoongesteld worden. Kinderen kunnen er eenvoudig bij
en de boekjes weer makkelijk terugplaatsen. Een ideaal, flexibel en veelzijdig
presentatiesysteem waarbij de wanden niet beschadigd hoeven te worden en het
wisselen van allerlei materialen, boekjes en werkjes snel en eenvoudig gaat.

SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN
TWISTER HOOK VOOR DE LEESKAARTEN
De door Artiteq ontworpen Twister Hooks, in combinatie met één van de
Artiteq ophangrails, bieden een ideale manier om flexibel te werken met
de kaarten van de methode ‘Veilig Leren Lezen’.

In klaslokalen die voorzien zijn van een systeemplafond, kan een Top Rail
naast het plafond gemonteerd worden. Een andere optie is de Click Rail:
een rail die op de muur gemonteerd wordt. De Twister Hook is eenvoudig
in de rail te klikken en is makkelijk te verplaatsen. De kaarten hangen
binnen één seconde. Nu is het aan de kinderen om te leren lezen.

Nergens worden muren meer gebruikt dan op scholen. Leren en presenteren zijn naadloos
met elkaar verbonden. Om dit in de praktijk het beste vorm te geven, is een flexibel
schilderij ophangsysteem ideaal. Niet alleen voor schilderijen, ook voor prikborden,
bulletin boards, whiteboards, kaarten en projectieschermen.

De schilderij ophangsystemen van Artiteq bestaan uit een ophangrails met ophangdraden
en haken. De eenmalige montage van de rail biedt vele voordelen voor nu en in de
toekomst. Voor een eenmalige montage aan de wand bij het plafond raden wij de Click
Rail aan. Wordt er in het gebouw veel gebruik gemaakt van systeemplafonds, dan raden
wij u de Top Rail aan. Deze wordt op de kantlat bij het systeemplafond gemonteerd.
Het gebruik van schilderij ophangsystemen binnen uw school maakt het inrichten van de
wanden flexibel en eenvoudig.

Bent u net verhuisd naar een nieuwbouwlocatie? Of net klaar met een renovatie? Dan is
dit het ideale moment om de strakke en mooi afgewerkte wanden in de gangen en lokalen
ook echt zo te houden als ze nu zijn. De Artiteq schilderij ophangsystemen Click Rail en
Top Rail zijn voor uw school investeringen op de lange termijn.
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Detail Card Rail

TWISTER HOOK ICM TOP RAIL VOOR SYSTEEMPLAFONDS
Top Rail

Top Rail icm systeemplafond

TWISTER HOOK ICM CLICK RAIL VOOR WAND MONTAGE
Click Rail

CLICK RAIL SCHILDERIJ OPHANGSYSTEEM WAND MONTAGE
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