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Artiteq ontwikkelde een reeks inbouw schilderij ophangsystemen die bij nieuwbouw
of renovatie, in combinatie met systeemplafonds of gipsplaten plafonds, kunnen
worden geïntegreerd. Bij de installatie van plafonds wordt de rail tegelijkertijd
inbouwd. Het gebruik van deze systemen levert een groot voordeel op voor de
eindgebruiker: in de gehele ruimte komt naast het plafond een ophangsysteem
beschikbaar.
Met de keuze voor inbouw schilderij ophangsystemen wordt de norm naar perfectie
gesteld. Door het combineren van schilderij ophangsystemen met systeemplafonds
of plafonds van gipsplaten, worden ruimtes geboden met wanden die zich ﬂexibel en
eenvoudig laten inrichten. En dit voor de lange termijn. Zonder beschadigingen aan
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de wand en zonder extra kosten. Dat betekent ook een aanzienlijke stap naar
duurzaam gebouwbeheer en kostenbesparing.
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GARANTIE
WIT RAL 9010

Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 1mm
met Micro Grip haak 2mm

Ophangrail geïntegreerd in hoekproﬁel toepasbaar bij systeemplafonds zonder gebruik van een kantlat
TÜV Nederland QA

CEILING STRIP

tegelijkertijd een geheel onzichtbaar schilderij ophangsysteem beschikbaar. Bij dit
inbouw schilderij ophangsysteem zal slechts nog een discrete schaduwlijn langs het
systeemplafond te zien zijn, daar waar het flexibele schilderij ophangsysteem
verborgen is. Door deze schaduwlijn worden ook eventuele oneffenheden in de muur,
net als bij een kantlat, gecamoufleerd. Het onzichtbare schilderijophangsysteem biedt
de flexibiliteit om snel en gemakkelijk schilderijen en andere wanddecoraties op te
hangen.
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De Ceiling Strip vervangt het hoekprofiel ten behoeve van systeemplafonds en maakt
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Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 2mm
met Micro Grip haak 1mm

Ophangrail geïntegreerd in kantlat toepasbaar bij systeemplafonds met gebruik van een kantlat
De Art Strip is het schilderij ophangsysteem dat in het systeemplafond kan worden

ART STRIP

bevestiging van systeemplafonds. Tijdens een afbouwfase of renovatie wordt de Art
Strip met de aanleg van het systeemplafond, als kantlat, in één keer gemonteerd. Op
de Art Strip wordt vervolgens het hoekprofiel ten behoeve van het systeemplafond
bevestigd. In de gehele ruimte is naast het plafond een schilderij ophangsysteem
beschikbaar om de wanden flexibel mee in te richten.

TÜV Nederland QA
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weggewerkt. Het vervangt namelijk de kantlat, die gebruikt wordt voor de
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Schilderij ophangsysteem voor gipsplaat

Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 2mm
met Micro Grip haak 1mm

plafonds en wanden
De Shadowline Drywall rail plaatst een onzichtbaar schilderij ophangsysteem tussen
schaduwlijn waarin het ophangsysteem verborgen zit. Op elke gewenste plek binnen de
ruimte is het mogelijk een ophangkoord in de rail te plaatsen: wanden kunnen altijd
flexibel ingericht worden, zonder gebruik van enig gereedschap. Omdat de rail zelf niet
zichtbaar is, worden de ophangkoorden rechtstreeks aan het plafond opgehangen. Met
het Shadowline plafondsysteem bent u altijd verzekerd van gladde, schonen muren, en
van de flexibiliteit om zo te decoreren zoals u dat wilt, zonder dat u daarvoor
gereedschap nodig heeft.

TÜV Nederland QA
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SHADOWLINE DRYWALL

gipsen wand en plafondplaten. Tussen wand en plafond onstaat slechts een discrete
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Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 2mm
met Micro Grip haak 1mm

Schilderij ophangsysteem voor gipsplaat
plafonds (bevestiging stenen wand)
TÜV Nederland QA

en stenen wanden. Tijdens de bouw of renovatie wordt de Shadowline Masonry rail op een
stenen wand bevestigd en gebruikt voor de installatie van een gipsplaat plafond. Het
Shadowline profiel verdwijnt geheel in de schaduwlijn naast de plafondplaten en biedt alle
voordelen van een flexibel ophangsysteem: onbeschadigde, strakke wanden en de
flexibiliteit om schilderijen en andere wanddecoraties eenvoudig op te hangen en te
verplaatsen.
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SHADOWLINE MASONRY

De Shadowline Masonry rail is special ontworpen voor toepassing bij gipsplaten plafonds
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Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 2mm
met Micro Grip haak 1mm

Schilderij ophangsysteem gemonteerd achter kooﬂijst
De Deco Rail is een ophangsysteem voor schilderijen en wanddecoraties dat achter de
kooflijst wordt gemonteerd. Het ophangsysteem is hierdoor niet zichtbaar, maar biedt

DECO RAIL

kunnen onbeschadigd blijven terwijl het te allen tijde mogelijk is om schilderijen op te
hangen en te verplaatsen. Ophangdraden kunnen op elke gewenste plek in de rail
achter de kooflijst worden geklikt. Dat is het grote voordeel van de Deco Rail;
flexibiliteit en een garantie van hoogwaardige afwerking. Er bestaan veel verschillende
soorten kooflijsten en de ophangrail kan achter elk type kooflijst gemonteerd worden.

TÜV Nederland QA
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wel degelijk alle voordelen van een flexibel ophangsysteem. Strak afgewerkte wanden
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JAAR
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WIT PRIMER RAL 9016

Twister 2mm perlon / staaldraad Twister 1mm perlon / staaldraad
met Micro Grip haak 1mm
met Micro Grip haak 2mm

Schilderij ophangsysteem gemonteerd achter kooﬂijst met
verlichtingsproﬁel
De Deco Rail LED is een ophangsysteem en verlichtingsprofiel, met subtiele indirecte
TÜV Nederland QA

DECO RAIL LED

verlichting toe door het licht van de muur te verspreiden. Een moderne, sfeervolle
afwerking binnen het interieur. Door de Deco Rail te combineren met het
verlichtingsprofiel ontstaat een onzichtbaar ophangsysteem en kunnen de wanden
flexibel worden aangekleed. Zonder beschadiging van strak afgewerkte wanden
kunnen foto’s worden opgehangen en verplaatst wanneer u maar wilt. De
ophangdraden kunnen overal langs de rail achter het verlichtingsprofiel worden
geklikt.
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LED verlichting in één. Met het verlichtingsprofiel C362 van ORAC voegt u indirecte
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