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Met letterlijk honderden fraai gevormde onderdelen als basis, maken wij voor u een eigentijds systeem 
voor bewegwijzering, informatie en presentatie. U kunt kiezen uit diverse series onderdelen, die ieder 

hun eigen specifieke eigenschappen hebben. U kiest voor RVS of kunststof of een combinatie daarvan. 
Maar ook zilverkleurig of chroom behoort tot de mogelijkheden. U kiest voor robuust of speciaal design, voor 
sobere of zeer uitgesproken vormen. Al deze onderdelen, in combinatie met bijv. glazen, RVS,  aluminium of 
kunststof borden, inserthouders, folderbakjes, plankjes of andere accessoires, zorgen voor 1001 systemen 
die prachtig harmoniëren in elk interieur. Zelfs hebben we een aantal vergulde onderdelen voor u in het 
programma. Tijdloos en tegelijkertijd heel chique. Een grotere keus vindt u werkelijk nergens! En wilt u meer 
uitgebreide informatie hebben, dan hebben wij aparte documentatie voor u beschikbaar.
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type voor plaatdikte wandafstand kopdiameter diameter gaten omschrijving
MN01 0-5 of 0-12 13 of 20 13 9 geanodiseerd aluminium; kop wordt erop gedraaid 
MN02 4 - 10 15 14 11 kunststof in rvs, koper of messing look; kop wordt erop gedraaid
MN03 0 - 11 21 15 9 verchroomd; kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN04 2 - 12 20 of 23 15 9 gegoten metaal in chroom, zilver, goud, koper of brons; kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN05 0 - 12 21 15 9 zwart kunststof met rvs inlay in de kop; kop wordt erin gedrukt
MN06 0 - 12 15 21 9 zwart, grijs, wit of glasgroen kunststof; kop wordt erin gedrukt
MN07 0 - 25 53 40 9 zilverkleurig; kop wordt met inbusboutje vastgezet 

WANDMONTAGE NIET-RVS 

MN01 MN05MN02 MN06MN03 MN07MN04

 De eerste categorie, die we u binnen 
systeem I voorstellen, is een keur aan 
montage  nokken voor wandborden. Leverbaar 
in o.a. kunststof, aluminium, chroom en 
zilverkleurige afwerking. Een aantal nokken 
valt op door een vormgeving, die heel anders 
is dan de nokken die u tot nu toe gewend 
bent. In het overzicht hieronder vindt u de 
kopdiameters van de nokken,de wandafstand 
die de nokken creëren en de maximale 
plaatdikte waar de nokken geschikt voor zijn.

UNIEK!
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type voor plaatdikte wandafstand kopdiameter diameter gaten omschrijving
MN08 2-4 of 5-8 10 11 9 mini nok; kop wordt erop gedraaid
MN09 2-8 15, 20 of 30 13 8 kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN10 2-8 19 14 11 voor gebogen plaatjes; kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN11 2-5, 5-10 of 10-15 15, 20 of 25  15 11 kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN12 3-12 10, 15 of 20 15 11 kop wordt erop gedraaid
MN13 2-12 15 15 12 alles-in-1 montage, met ronde of vlakke kop; kop wordt erop gedraaid
MN14 3-10, 3-20 of 12-20 20 of 30 18 11 kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN15 2-10 20 20 13/17 voor 2 platen; bovenste verwijderbaar terwijl onderste op de wand blijft
MN16 3-18 20 of 50 20 11-14 kop wordt erop gedraaid
MN17 4-10 15 20 nvt montage zonder gaten door de plaat
MN18 2-16 25 25 8 kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN19 8-20 20 of 40 30 16-18 kop wordt met inbusboutje vastgezet
MN20 5-15 20 of 30 50 16-24 kop wordt erop gedraaid
MN21 5-40 50 50 16-24 kop wordt met inbusboutje vastgezet

WANDMONTAGE RVS 

HANGMONTAGE

MN08

MN15

MN12

MN19

MN09

MN16

MN13

MN20

MN10

MN17

MN14

MN21

MN11

MN18

HAAKS-OP-DE-MUUR MONTAGE

HN01
past goed bij de 

plafondnok PN01; voor 
plaatdikte tot 8 mm

HN02
past goed bij de 

plafondnok PN02; voor 
plaatdikte 4-8 mm

HN03
klemnok, dus geen 

gaten in de plaat; voor 
plaatdikte 2-10 mm

HN04
voor op ronde staanders 
van 25,4 of 38 mm of voor 

op platte delen; voor 
plaatdikte 2, 4, 6 of 8 mm

PN01
rvs; voor 6 mm stang 

of 1,5 mm draad

PN02
rvs; voor draad tot  

1,8 mm

PN03
zilverkleurig; met  zelf-

klemmend 
mechanisme; voor 
draad tot 1,8 mm

PN04
rvs; als PNO1, maar 

dan met zelfklemmend 
mechanisme

PN05
ruime voet; met zelf-

klemmend mechanisme 
en rest-kabel  

(tot 1,8 mm) doorvoer

PN06
chroom; voor draad  

tot 1,8 mm

BN01
hoort bij de PN01  

of de PN04; tot 8 mm 
plaatdikte

BN02
hoort bij de PN02;  

tot 11 mm plaatdikte

BN03
hoort bij de PN03;  

tot 10 mm plaatdikte

BN04
hoort bij de PN01 en PN04; 

tot 6 mm plaatdikte en  
zonder gaatjes in de plaat

KN01
hoort bij de PN01 (of 
de PN04) en de BN01

KN02
hoort bij de PN01  

en de BN04

KN03
hoort bij de PN03  

en de BN03

Plafondnok

Bevestigingsnok t.b.v. bord Koppelnok t.b.v. borden onder elkaar

 Een keur aan montagenokken voor 
wandborden, in fraai gedraaid RVS. Van 
heel klein tot XXL. Een aantal koppen wordt 
met een inbusboutje vastgezet ( aan de 
zijkant van de nok), een aantal wordt 
vastgezet door de kop (tegen de klok in) te 
draaien. In het overzicht hieronder vindt u 
o.a. de kopdiameters van de nokken, de 
wandafstand die de nokken creëren en de 
maximale plaatdikte waar de nokken voor 
geschikt zijn.  

 Een serie van 4 verschillende nokken voor haaks-op-de-muur montage, elk met  
zijn eigen specifieke design. De maximale plaatdikte, waarvoor de nok geschikt is, 
treft u in de beschrijving bij de nokken aan. Ook geven wij u aan, bij welke plafond nok 
de betreffende haakse nok hoort. Zodat u een complete beweg wijzering kunt maken.

 Deze categorie voor hangborden hebben wij in 
3 delen opgesplitst: nokken voor aan het plafond,  
nokken die aan het bord bevestigd worden en nokken die 
gebruikt worden als er meerdere borden onder elkaar 
worden opgehangen. Waar toepasselijk, hebben wij 
vermeld welke bij elkaar horen om een compleet 
hangbord te maken. Een aantal van de plafondnokken 
heeft een zelf-klemmend mechanisme, wat gemakkelijk 
is bij de montage.
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PRESENTATIESYSTEMEN

PS01
Een volledig RVS systeem met robuuste 
onderdelen, waarmee 1001 opstellingen 

kunnen worden gemaakt met RVS draad of 
stang; met enveloppen in A4 en A3  

(andere maten op aanvraag); ook meerdere 
rijen naast elkaar (met tussendraden) 

behoort tot de mogelijkheden.

PS02
Dit systeem is vergelijkbaar met het 

systeem PS01; alleen de houdernokken 
van de enveloppen zijn veel kleiner 

(en dus goedkoper). Een winner in ons 
programma inmiddels.

PS03
Dit systeem werkt niet met enveloppen, 

maar met de insertlijsten type Linfor (zie ook 
blz. 13) van A8 tot A3; de lijsten worden met 
kunststof klips aan de (1.2 mm dikke) draden 
vastgezet; heel gemakkelijk en buitengewoon 
budget-vriendelijk; ook meerdere rijen naast 

elkaar behoort tot de mogelijkheden.

PS04
Een systeem met opvallend elegante, 

kleine, zilver-kleurige onderdelen;  
u kunt hiermee niet alleen enveloppen 

(van A5 tot 700x1000 mm) monteren,  
maar ook folderbakjes A4 en A3; 
1001 mogelijkheden dus, ook met 

meerdere rijen naast elkaar.

BUREAUSTANDAARDS 

SIERKAPPEN TN01

SI 10..

TN02

SI 14..

TN03

SI 18..

TN04
voor plaatdikte  

2-5, 5-10 of 10-15 mm

sierkap  ø 10
(..): u vult na de code GC in voor glans-chroom, MC voor mat-chroom,  
ZC voor zwart-chroom, VG voor verguld en ES voor RVS.

voor plaatdikte  
1-10 mm

sierkap ø 14

voor plaatdikte 1-8 mm;
geen gat in het plaatje

sierkap ø 18

voor plaatdikte  
4-10 mm

SPECIALS

BP01

BP06

BP05

BP10

BP02

BP07

BP03

BP08

BP04

BP09

een rail voor snelle 
en flexibele montage 

van draad- en 
stangsystemen

een universele 
ophanghaak (zie ook 

blz.17) voor aan draad 
van max. 1.2 mm

een verchroomd,  
luxe klembusje voor 
rvs draad van max. 

1.8 mm.

een bevestigingsnok 
voor haakse-, plafond- 

en kastmontage  
(tot 10 mm dik)

in RVS, voor montage 
van platen van 4-10 mm; 
de kop is 17 mm en de 

wandafstand 20 mm

in RVS, voor montage 
van platen van 5-15 

mm; de kop is 27 mm 
en de wandafstand 

25 mm

een exclusieve haaks-
op-de-muur steun in 
RVS; voor platen van 

180-200 mm breed 
(max. 8 mm dik)

een vrij/bezet optie 
voor glazen en glass-

look wandborden; 
in breedten 149 en 

150 mm

een nok om 2 plaatjes 
goed tegen elkaar te 

houden (van 5-10 mm)

een range “voetjes” 
voor montage van de 

wandnokken op lastige 
ondergronden

GLASPLATEN

GL

type maten en aantal gaten
GL 101 100 x 170 / 2-gaats gecurved
GL 121 120 x 120 / 2-gaats
GL 122 120 x 120 / 4-gaats
GL 151 150 x 150 / 2-gaats midden
GL 152 150 x 150 / 2-gaats onder
GL 153 150 x 150 / 4-gaats
GL 171 170 x 100 / 2-gaats gecurved
GL 211 210 x 149 (A5) / 4-gaats
GL 212 210 x 210 / 4-gaats
GL 291 297 x 210 (A4) / 4-gaats
GL 292 297 x 420 (A3) / 4-gaats
GL 601 600 x 100 / 4-gaats

 In deze rubriek bieden wij u 4 presen tatie systemen met enveloppen of insert-
houders. Geschikt voor montage van plafond naar vloer (bijv. voor in een etalage) 
of voor op de wand. Met mooie zware RVS onderdelen of met eenvoudige kunststof 
klips die de enveloppen of houders vast houden. Aan de hand van beschikbare 
maten of andere specificaties maken wij graag een compleet voorstel voor u. In de 
rubriek Specials treft u een rail aan, die de montage van deze systemen verge-
makke  lijkt (en eventuele wijzigingen qua indeling mogelijk maakt in de toekomst).

 Een serie van 4 fraai 
gevormde onderdelen om 
bureaustandaards te maken. 
Elke nok met zijn eigen 
specifieke vormgeving. In 
vorm en maat van uw 
plaatmateriaal bent u geheel 
vrij. De maximale plaatdikte, 
waarvoor de nok geschikt is, 
treft in de beschrijvingen aan.

 In deze rubriek presenteren wij u 
een aantal geheel verschillende 
producten. Van een montagerail tot 
een klembus, van een hoekige 
wandmontagenok tot een vrij/bezet 
bordje, van een ophanghaak tot een 
koppelnok.

 In deze rubriek bieden wij u 
sierkappen en afstand busjes 
aan, in 5 verschil lende 
materialen en in 3 diameters. 
Iedere sierkap bestaat uit  
een rozetje en een sierdopje.  
De afstand busjes zijn 
leverbaar in 5, 10 of 20 mm 
lengte. Ook zijn afstandbusjes 
uit helder kunststof leverbaar.

 De glasplaten, die wij u aanbieden, zijn uit 4 mm dik veiligheidsglas. 
Ze hebben, afhankelijk van de maat, 2 of 4 gaten, met een diameter 
van 12 mm. Daarom zijn ze eigenlijk alleen maar geschikt voor gebruik 
in combinatie met de wandmontagenokken. Glasplaten of glass-look 
kunststof platen voor haaks-op-de-muur borden  of hangborden zijn 
(op aanvraag) ook leverbaar.


