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ARTITEQ SPESIALIST PÅ OPPHENGSSYSTEMER
Et velfungerende opphengssystem er essensielt for fremvisning av kunst og for
å gi rom et stilrent uttrykk. Et system handler ikke bare om oppheng: et
profesjonelt system gir stedet liv, mens selve systemet subtilt forblir i
bakgrunnen. Det åpner for muligheten til enkelt å skape nye settinger og
dermed nye opplevelser.

Artiteq er for profesjonelle aktører og forbrukere som vil være sikre på et
fleksibelt og trygt opphengssystem for kunst, rammer og veggdekorasjoner. I
tillegg til disse installasjonene og det medfølgende tilbehøret, utvikler vi
systemer som muliggjør fremvisning av informasjon på overbevisende og
elegant

vis.

Artiteq

tilbyr

også

løsninger

for

veloverveid

visuell

kommunikasjon, som skilt for kontor og lokaler; disse løsningene er blant våre
kunders favoritter på grunn av deres effekt og brukervennlighet.

Det som gjør et opphengssystem så interessant for organisasjoner og bedrifter
er

at

det

passer

perfekt

inn

i

bærekraftige

strategier

for

bygg.

Engangsinvesteringen i opphengssystemet gir mange fordeler. Ta i betraktning
brukervennligheten, tryggheten og fleksibiliteten når innhold skal endres, og
enda viktigere: bevaringen av veggene fordi de ikke lenger vil bli skadet i
prosessen.

Artiteq er din partner i interiørprosjekter. Du finner oss i utdanningssektoren,
helsesektoren

og

naturligvis

i

gallerier

og

museer.

Våre

innovative

opphengssystemer er også benyttet i kontorer og kommersielle miljøer for å
etterlate et inntrykk med informasjon og dekorasjon. Enten du ønsker å
henge opp bilder eller vise frem dokumenter eller tegninger på veggen,
har Artiteq definitivt den perfekte løsningen.

ᢪ post@artiteq.no
ᔡ +47 33 39 11 00
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PRODUKTSPESIALIST
HØY KVALITET
INNOVASJON & SERVICE

KONTOR

UTDANNING

løsninger for klasserom og
korridorer inne i
skolebygget

hjelper brukere med
gjennomtenkte løsninger

HELSESEKTOR

GALLERIER &
MUSEER

løsninger i sammenheng
med bærekraftige
strategier for bygg

pålitelig og trygt oppheng,
men samtidig enkelt å endre

A
B

C

Sammen vil skinnen (A), opphengssnoren (B) og kroken
(C) utgjøre OPPHENGSSYSTEMET.
Hvorfor velge et OPPHENGSSYSTEM?

 fleksibel veggdekor (alltid)
 brukervennlig (oppheng uten boring)
 bærekraftige strategier for bygg
(bevarer veggene)
 engangsinvestering og -montering

UTDANNING PRAKTISK OG RYDDIG
I utdanningssektoren endres stadig designet på veggene.
Dette

kan

forklares

med

den

fantastiske

kunsten

som

produseres daglig. Den må ganske enkelt bli sett!

Artiteqs Info Rail er det ideelle display-systemet for praktisk
og organisert fremvisning av tegninger, kort, bilder og
dokumenter på veggen. Opphengssystemet vil også bevare
veggene, fordi tegnestifter og teip ikke lenger er nødvendig.
Med andre ord er Artiteqs Info Rail svært brukervennlig,
både for ansatte og elever.

I tillegg til Artiteqs Info Rail, tilbyr vi andre opphengssystemer
for fleksibel og bærekraftig veggdesign. Opphengssystemer
for bilder, som Artiteqs Click Rail og Top Rail, kan brukes til å
henge opp lesekart, plakater og til og med whiteboards og
oppslagstavler, i tillegg til all mulig veggdekorasjon.

 BÆREKRAFTIGE STRATEGIER FOR
BYGG
 SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Artiteq

tilbyr

display-behov

en
innen

helhetlig

løsning

utdanningssektoren.

sikkert: det kan bli finere og det kan bli bedre.

for
Én

alle
ting

dine
er

 FLEKSIBILITET
 USKADDE VEGGER
 BRUKERVENNLIG
 MULTIFUNKSJONELT
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SE VÅR FULLSTENDIGE BROSJYRE FOR UTDANNINGSSEKTOREN PÅ
https://www.artiteq.no/bedrift/utdanning/

CLICK RAIL

I HARMONI MED INTERIØRET

Dette universitetet har valgt Artiteqs Click Rail opphengssystem for å gi liv til veggene i den
moderne bygningen. Ved å velge denne skinnen, holder veggene seg intakte og uskadd, og
brukerne opplever mer fleksibilitet og brukervennlighet i organiseringen av rommet. Å bytte ut,
flytte på eller legge til veggdekor kunne ikke vært enklere for noen: enkelt og på kort tid.

TOP RAIL TWISTER HOOK

IDEELT I KLASSEROMMET

Artiteqs Top Rail opphengssystem er montert ved siden av et innfelt tak, dermed ”forsvinner”
skinnen inn i taket. Dette systemet er ideelt for å henge opp lesekart og andre paneler som
krever en sentral og høyst synlig plass i klasserommet. Artiteqs Twister Hooks er diskrete
kroker som raskt og enkelt kan klikkes på hvor som helst langs skinnen. Dette er svært beleilig
samtidig som det vil være tidsbesparende for lærerne. Lærere er strålende fornøyde med
denne opphengsmetoden!

INFO RAIL

ET UUNNVÆRLIG OPPHENGSSYSTEM PÅ SKOLER

Artiteqs Info Rail opphengssystem muliggjør et ryddig og velorganisert display av tegninger og
andre dokumenter på veggen. Denne engangsmonteringen er en investering som vil vare år etter år.
Enda en fordel: tegnestifter og teip kan forbli i skapet! Dette systemet åpner for rask og enkel
utskiftning av elevenes tegninger og kunst. Da denne barneskolen ble bygget, var avgjørelsen tatt
fort. Artiteqs Info Rail muliggjør utskiftninger i klasserommenes og korridorenes design år etter år,
mens veggene holder seg intakte og uskadd.

PRESENTASJONSMEDIER

TILPASSET

Artiteq kan også levere whiteboards, oppslagstavler, glassboards og andre
presentasjonsmedier til utdanningsformål. Ettersom vi kombinerer disse
mediene med opphengssystemer, vil du motta en godt gjennomtenkt og total
løsning som tar bygningens dekor til nye høyder. Dette tilpassede resultatet vil
holde deg i gang år etter år. Vi leverer en løsning der du får friheten til enkelt å
kunne endre dekoren.

KONTORER STILFULLE OG PRAKTISKE
Utformingen av et nytt kontor blir kun en suksess dersom
(slutt)brukeren opplever arbeidsplassen som trivelig. Hvordan
kan dette oppnås? Ved å forsikre om at brukerens behov
blir møtt. Det høres enkelt ut, og det er det også! Med
Artiteqs opphengssystemer, naturligvis.

Når kontorene skal designes i et nybygg-prosjekt, eller etter
en renovering, er det viktig å tenke noen skritt fremover.
Hvilke egenskaper må rommet ha og hvordan kan vi gjøre
rommet stilfullt og praktisk? Det er en stor fordel når rommet
er

designet

på

(slutt)brukeren.

en

Artiteqs

kravene og forsikrer at

fleksibel

og

enkel

opphengssystemer
veggene

ikke

måte
møter

kommer til

for
disse

skade.

Selv om dekoren stadig endres.

 BÆREKRAFTIGE STRATEGIER FOR

Dersom bygningen gjennomgår renovasjon med eksisterende
vegger og tak, er Artiteqs Click Rail eller Top Rail en god
løsning. Du kan også velge et skjult Artiteq-system hvor
opphengssystemet for bildene er integrert mellom veggen og

Artiteq er også din partner når det kommer til å tilby
presentasjonsmedier

for

kontorer,

som

whiteboards, oppslagstavler og glassboards. Du kan også
regne med Artiteq for å henge opp ting på skillevegger, i åpne
rom

eller

i

forsyningen

for interiørprosjekter.
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av

whiteboard

 SKREDDESYDDE LØSNINGER
 FLEKSIBILITET
 USKADDE VEGGER

taket. Dette skaper et harmonisk og profesjonelt uttrykk.

profesjonelle

BYGG

films

 BRUKERVENNLIG
 MULTIFUNKSJONELT

TOP RAIL

TILGJENGELIG FRA TAKET

På kontorer er ofte standarden innfelte tak. Et opphengssystem for bilder er muliggjort ved
å montere Artiteqs Top Rail med sidestripen av tre på det innfelte taket. Artiteqs Top Rail
åpner for at du enkelt kan dekorere veggene:

snorene med kroker kan plasseres hvor som

helst på skinnen. Du kan endre eller flytte dekoren så ofte du måtte ønske.

CLICK RAIL

MELLOM VEGGEN OG TAKET

På dette kontoret har Artiteqs Click Rail blitt valgt. Dette systemet er montert til veggen mot
taket. På grunn av skinnens diskrete, hvite finish, smelter opphengssystemet elegant sammen med
veggen og taket. Denne iøynefallende effekten understrekes ved den gjennomsiktige perlonsnoren som kobler bildet til skinnen på nesten usynlig vis. Dette gir rommet en rolig effekt.

INFO RAIL
Presentasjonsmedier

som

DELING OG DISPLAY AV DOKUMENTER
whiteboards,

oppslagstavler

og

glassboards

tar

stor

del

i

et arbeidsmiljø. I tillegg til tradisjonelle medier, har Artiteqs Info Rail blitt en essensiell del
av kontoret. Her brukes Artiteqs Info Rail målrettet for display av dokumenter og informasjon.
Det er enkelt å bruke, hjelper deg med å skape et velordnet display og gir en endelig slutt på
rotete papirstabler i hjørnet på pulten.

IMAGINE IT magazines

MODERNE ROMDELER

Artiteqs Imagine It magasinsystem er et iøynefallende system i kontormiljøet. I tillegg til at
systemet er praktisk for å vise frem og spare på magasiner, er Imagine It den mest stilfulle
måten å dele en avdeling inn i forskjellige arbeidsstasjoner. Det er dermed ikke bare et
opphengssystem, men verdifull interiørdekor på det moderne kontoret.

HELSESEKTOREN FLEKSIBELT OG BELEILIG
Det er ingen annen sektor hvor atmosfæren har så stor
innvirkning enn i helsesektoren. I denne sektoren er interiør og
veggdekor ekstremt viktig. I helsevesenet, hvor beboere og
pasienter jevnlig bytter rom, er disse opphengssystemene
særlig ideelle grunnet deres brukervennlighet og fleksibilitet.

I nybygg eller renovasjonsprosjekter tilbyr Artiteq flere
løsninger som passer inn medbærekraftige strategier for bygg.
Disse løsningene inkluderer vegg og tak eller integrerte
opphengssystemer for bilder. Et opphengssystem for vegger
og tak muliggjør oppheng på veggene uten at de blir
ødelagte. Det integrerte opphengssystemet for bilder kan
integreres samtidig med at vegger og tak installeres. Ved å
velge integrerte opphengssystemer vil sluttbrukeren oppleve
betydelig langsiktige fordeler: brukervennlighet, fleksibilitet og
uskadde vegger. Vi tilbyr systemer som kan brukes i
kombinasjon med nedfelte tak og gipsplater.

I tillegg til Artiteqs vegg- og takmonteringer og integrerte
systemer, er Info Rail en bonus for alle sykehusrom. Nye
pasienter kan enkelt henge opp kort og tegninger på skinnen.
Det er en hyggelig gest som umiddelbart gjør rommet mer
personlig.

Artiteq går utover kun å henge opp bilder. For eksempel
leverer vi også løsninger for oppheng av magasiner, skilt,
visuell kommunikasjon og (akustiske) paneler.
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TOP RAIL USYNLIG VED SIDEN AV NEDFELT TAK
Når vegger dekoreres, foretrekker større helseinstitusjoner eller sykehus å variere gjennom å
vise frem arbeidet til forskjellige personer. Å ha et opphengssystem for bilder tilgjengelig, er en
perfekt løsning. Systemet gjør det mulig for rammer å henges opp, endres eller flyttes raskt
og enkelt, uten at veggene blir skadet. En Top Rail ved siden av taket eller det innfelte taket,
gir disse nevnte fordelene.

SMART POCKET RAIL

DISPLAY AV DE ANSATTE

Mange helseinstitusjoner har rom med stor trafikk hvor det er viktig å dele spesifikk
informasjon. Artiteqs Smart Pocket Rail åpner for dette på profesjonelt vis. Akryllommene er
attraktive og innholdet kan endres raskt og enkelt. Dette produktet er en perfekt løsning for
den såkalte ”ansiktsveggen” (fremvisningen av de ansatte i en avdeling) i venterommet på
helseinstitusjonen.

INFO RAIL
Sykehus

opplever

RASK ENDRING AV INNHOLD

store

og

hyppige

utskiftninger

av

pasienter.

Likevel,

under

pasientens opphold, vil vedkommende ønske å gjøre rommet til sitt eget. Artiteqs Info Rail er
perfekt for det. Tegninger, kort, bilder og andre personlige dokumenter kan enkelt henges
opp og i ettertid fjernes. Å fremvise dokumenter på dette viset fører til et rolig utseende i
motsetning til

den tradisjonelle oppslagstavlen eller dobbeltsidig teip klistret til veggen.

Dessuten er det en stor fordel at Artiteqs Info Rail er enkel å bruke!

MAGAZINE RAIL

BORT MED MAGASINBUNKEN!

Det forekommer i hvert eneste venterom: en bunke med magasiner som, i løpet av dagen, blir
mer og mer rotete. Artiteqs Magazine Rail bruker veggen til å sortere magasinene og tilby dem
på stilfullt vis. Dette balanserer rommet samtidig som magasinene lyser opp veggene. Artiteqs
Magazine Rail tilfører noe originalt til hvert eneste venterom.

GALLERIER & MUSEER SIKKERT OG FLEKSIBELT
Heng kunst på en slik måte at sikkerheten er garantert og at
kunsten kan endres raskt og enkelt: en absolutt nødvendighet
for museer og gallerier. Det profesjonelle opphengssystemet
for

bilder

gir

en

gjennomført

løsning:

fleksibilitet,

brukervennlighet og vedlikehold av vegger ettersom det ikke
er nødvendig å bore hull i veggen for hver gang. I tillegg til
forsikringen om at kunst og andre veggdekorasjoner kan
henge trygt, tilbyr systemene en profesjonell form for display.
For rom med vegger eller tak som ikke kan eller bør bores i,
har Artiteq løsningen i form av skilleveggkroker.

Der det er nødvendig, tilbyr vi et opphengssystem for bilder
som belyser bilder og rammer. Med den flyttbare monteringen
er det mulig å belyse bilder og andre veggdekorasjoner med
optimal belysning av høy kvalitet.

Det

fleksible

opphengssystemet muliggjør enkel flytting eller endring av
kunst, som vil si at du kan endre dine fremvisninger uten å
ødelegge veggene.

måte?

gjennomtenkte
kombinasjon

BYGG
 SKREDDESYDDE LØSNINGER
 FLEKSIBILITET
 USKADDE VEGGER

Ønsker du å henge opp tunge bilder som endres hyppig på en
trygg

 BÆREKRAFTIGE STRATEGIER FOR

Vi
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anti
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alt

det

er

tyverisikre

å

vite

om

godt

løsninger

i

våre opphengssystemer for bilder.

 BRUKERVENNLIG
 MULTIFUNKSJONELT

Photo: Opening Exhibition - CHIAROSCURO - Portraits by Casper Faassen

CLICK RAIL PRO

STERK OG ROBUST

Sikker og fleksibel. Det er hovedgrunnene til at Artiteqs Click Rail Pro opphengssystem ble
valgt i dette tilfellet. Med en bæreevne på 50 kg/m kan denne skinnen brukes for å henge opp
tunge rammer og bilder uten problemer. Dersom det er nødvendig, er det mulig å bruke
hengende snorer med selvlåsende mekanismer. Det betyr at systemet, på alle punkter, er
sikkert for utstilling av bilder. Kunsten på veggene kan endres på kort tid.

COMBI RAIL PRO LIGHT

ELEGANT BELYSNING

Dette galleriet har valgt å belyse all kunst ved hjelp av Combi Rail Pro Light. Combi Rail Pro
Light er et fleksibelt opphengssystem for bilder som inkluderer bildebelysning. De hengende
snorene, som kan plasseres der du ønsker langs skinnen, gjør at kunsten enkelt kan endres eller
flyttes. Med den flyttbare monteringen er det mulig å belyse bilder på veggene i galleriet med
optimal belysning av høy kvalitet.

CLASSIC RAIL+

SOLID OG ROBUST

Classic Rail + er et fleksibelt opphengssystem for bilder med en åpen skinne, som gir mulighet til
å kombinere systemet med stenger. I tillegg til økt bæreevne for tyngre veggdekorasjoner, vil
bruken av stenger øke brukervennligheten. Det er fordi stangen med enkelthet kan beveges
langs skinnen. Dette gjør endring og utskiftning av veggdekoren enklere.

PARTITION WALL HOOKS

FLEKSIBILITET

Skillevegger er ofte brukt i gallerier og museer for display av kunstverk. For å vedlikeholde
vegger av denne typen, er det anbefalt at skilleveggkroker blir brukt for å dekorere veggene.
Diverse typer skilleveggkroker er tilgjengelige og lette å bruke. Veggene forblir uskadde og kan
brukes for å utstille forskjellig kunstverk ofte.

CLICK RAIL

TOP RAIL

30 kg/m

20 kg/m

INFO RAIL

PRESENTATION MEDIA

(WHITEBOARDS og mer!)

IMAGINE IT magazines
35 mm

9,4 mm

SMART POCKET RAIL

MAGAZINE RAIL
35 mm

9,4 mm

CLICK RAIL PRO

50 kg/m

COMBI RAIL PRO LIGHT

CLASSIC RAIL+

50 kg/m

100 kg/m

KONTAKT
ᢪ post@artiteq.no
ᔡ +47 333 39 11 00
www.artiteq.no
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