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OPHANGSYSTEMEN SYSTEEM NOPHANGSYSTEMEN

Het gebruik van doordachte ophangsystemen voorkomt beschadiging van uw muren. Maar ook zorgen 
goede en gemakkelijke ophangsystemen ervoor dat er vaker gewisseld gaat worden. En dat zorgt weer 

voor een grotere attentiewaarde - dus een groter effect - van uw presentatie. Wij bieden u diverse ophang-
systemen aan, die allemaal zeer flexibel zijn. Van ophangsystemen met koord tot rails voor folderbakjes, van 
klemrail voor papieren inserts tot een multi-functionele ophangnok voor lastige plaatsen. Er is zelfs een 
ophangrail leverbaar, die speciaal ontwikkeld is voor montage op de kantlatten van systeemplafonds. Voor 
de verschillende ophangsystemen leveren wij een keur aan handige accessoires, zoals ophangdraden, 
haakjes, hoek- en koppelstukken, montageclips en schroefjes. Al deze onderdelen met hetzelfde kenmerk: 
net iets mooier en doordachter dan u tot nu toe gewend was. 
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Ophangrail R 10 
De hardloper uit het ophangrail-programma. 
Slechts 17 mm hoog en toch geschikt  
voor belasting tot 20 kilogram per meter.  
Het unieke van deze rail is dat hij strak 
tegen het plafond gemonteerd mag worden. 
Montage gaat zeer eenvoudig door  
de flexibele clips (elke 30-40 cm) en de 
montagemal. De rail wordt in wit geleverd, 
maar is (zonder voorbehandeling) over-
schilder baar. Op blz. 16 vindt u de 
bijbehorende ophanghaken afgebeeld.

Ophangrail R 20 
Indien zwaardere belasting gewenst is, 
kiest u voor de R20. Hij is 23 mm hoog en  
geschikt voor een belasting  tot 30 kg  
per meter. Ook deze rail kan strak tegen  
het plafond worden gemonteerd.  
De speciale montageclips (en de mal) 
zorgen ook bij deze rail voor eenvoudige en 
dus snelle montage. De rail wordt in wit 
geleverd, maar is (zonder voorbehandeling) 
overschilder baar. Op blz. 16 vindt u  
de bijbehorende ophanghaken afgebeeld.

type omschrijving
1101.300 R10 rail in wit, 3000 mm
2101.100 eindkap tbv rail, in wit
2101.200 hoekverbinder, in wit
3010.102 montageclip in grijs
3020.200 ophanghaak security H100S
3021.100 ophanghaak budget H50
4010.100 schroef tbv montageclip
5010.200 perlon hangkoord, 2000 mm
6010.200 RVS hangkoord, 2000 mm
de rail is op aanvraag ook leverbaar in zilverkleur 

type omschrijving
1201.300 R20 rail in wit, 3000 mm
2201.100 eindkap tbv rail, in wit
2201.200 hoekverbinder, in wit
3010.102 montageclip in grijs
3020.200 ophanghaak security H100S
3021.100 ophanghaak budget H50
4010.100 schroef tbv montageclip
5010.200 perlon hangkoord, 2000 mm
6010.200 RVS hangkoord, 2000 mm
de rail is op aanvraag ook leverbaar in zilverkleur 

De unieke eigenschappen 
van de R10 en R20

het plafond 

en montagemal

weg in de rail

voorbehandeling
 

vorm gegeven accessoires

NIEUW!
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type omschrijving
BBC 500 set klemrails, 500 mm
BBC 700 set klemrails, 1000 mm
BBC 1000 set klemrails, 1000 mm
BBC 1200 set klemrails, 1200 mm
BBC 1500 set klemrails, 1500 mm
BBC 2000 set klemrails, 2000 mm
BBW S muursteun voor klemrail, 200 mm

type omschrijving
DCR 500 rail, 500 mm
DCR 1000 rail, 1000 mm
DCR 1500 rail, 1500 mm
DCR 2000 rail, 2000 mm
DCT A6 folderbak tbv A6
DCT A5 folderbak tbv A5
DCT A4 folderbak tbv A4

Bannerblock  
Een prachtig vormgegeven profiel om 
posters op te hangen. Geschikt voor iedere 
insert van 0.2 tot 0.7 mm. De strips zijn uit 
geanodiseerd aluminium en worden kops 
afgewerkt met kunststof kapjes. Per set 
worden 2 ophangoogjes meegeleverd én 
een sleuteltje voor het openen van de 
strips. Voor montage zonder ophangdraden 
is een muursteun leverbaar.Klemrail Dacapo 

Deze geanodiseerd aluminium rail is ideaal voor presentaties. Offertes, kaarten  
en analyses worden eenvoudig in de rail bevestigd, simpelweg door deze in de  
onderzijde van de rail te steken.  
Het verwijderen gaat even eenvoudig:  
u beweegt het papier omhoog en trekt 
tegelijkertijd licht daaraan. De rail  
wordt inclusief kunststof eindkapjes en 
montagemateriaal geleverd. 

Ophangrail Dacapo 
Deze geanodiseerd aluminium rail is ideaal 
voor het presenteren van brochures.  
Drie maten polystyreen bakjes worden 
eenvoudig in de rail gehangen; het 
verwijderen gaat eenvoudig, door het 
omhoog bewegen van de bakjes.  
De rail wordt incl. kunststof eindkapjes en 
montagemateriaal geleverd. Indien  
gewenst kan ook een poster in deze rail 
worden geklemd. 

type lengte
DCR 500 500 mm
DCR 1000 1000 mm
DCR 1500 1500 mm
DCR 2000 2000 mm

Ophanghaak H 100S 
Een werkelijk unieke ophanghaak. Hij is 
zelfremmend, mooi compact en klemt 
zonder beschadiging van de draad. De 
speciale lip voorkomt afstoten en vertraagt 
diefstal. Hij kan maximaal 20 kg aan, hij is 
geschikt voor zowel het perlon als het RVS 
koord en voor alle typen ophangrails. 

Ophanghaak H 50 
Een budget haak, die geschikt is voor een 
belasting van maximaal 5 kg. Hij is niet 
zelfremmend, maar wordt met een schroefje 
vastgezet. Ook deze haak klemt zonder 
beschadiging van de draad en is 
toepasbaar op alle typen ophangrails. 

Ophangrail R 70 
Deze rail is speciaal ontwikkeld voor 
systeemplafonds. Hij wordt onopvallend 
aangebracht op de kantlatten van het 
systeemplafond. De rail is standaard 
voorzien van gaatjes (om de 125 mm),  
zodat u hem gelijk met de speciale 
schroefjes kunt schroeven. Hij is geschikt 
voor een belasting van 20 kg per meter.  
De rail wordt in zwart geleverd.

Ophangset Board 
Een handige ophangset om whiteboards en 
prikborden aan onze ophangrails te 
bevestigen. Zo voorkomt u gaten in de muur. 
De bevestiging op 4 plaatsen zorgt voor een 
goede stabiliteit. 

Ophanglat R 80 
Een kantlat voor systeemplafonds, waarin  
de ophangrail volledig geïntegreerd is. Door 
het gebruik van deze lat bespaart u één 
arbeidsgang: de kantlat van het systeem-
plafond wordt in feite tegelijk gemonteerd 
met de ophangrail. De rail is geschikt voor 
een belasting van 20 kg per meter. De lat is 
aan de zichtzijde zwart gelakt.

Ophangnok Solo 
Wanneer een complete 
ophangrail niet nodig is, 
monteert u de ophangnok 
Solo. Dit is een volledig 
draaibare nok, die ook op 
schuine wanden kan worden 
gemonteerd óf aan het 
plafond. Hij wordt compleet 
geleverd met 2000 mm 
staalkabel en een H100S 
ophanghaak. Een lust voor 
het oog en zeer handig in  
het gebruik. Hij is geschikt 
voor een belasting van 
maximaal 20 kg.

Ophangset Unihook 
Alles waar een oogje of iets dergelijks aan 
zit, kan chique worden opgehangen met 
deze chromen set. Zowel de plafondbusjes 
(niet afgebeeld) als de haken hebben een 
zelf-klemmend systeem, dat het recht 
hangen vergemakkelijkt. Door de opening in 
de haak kan maximaal 4 mm dik materiaal. 
Een set bestaat uit 2 plafondbusjes, 2 haken 
en 2 lengtes van 1500 mm RVS kabel van  
1 mm dik. 

type omschrijving
1901.300 R70 rail in zwart, 3000 mm
4010.200 schroefje voor rail
3020.200 ophanghaak security H100S
3021.100 ophanghaak budget H50
5010.200 perlon hangkoord, 2000 mm
6010.200 RVS hangkoord, 2000 mm

type omschrijving
1905.300 R80 lat met rail, 3000 mm
3020.200 ophanghaak security H100S
3021.100 ophanghaak budget H50
5010.200 perlon hangkoord, 2000 mm
6010.200 RVS hangkoord, 2000 mm

type omschrijving
7030.200 complete ophangnok

type omschrijving
UNIH 1001 complete ophangset

UNIEK

UNIEK

type omschrijving
7010.100 ophangset 4-delig


