
enjoy life, love living
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til ditt interiør
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enjoy life, love living

Når vi designer og produserer våre oppheng-
systemer streber vi etter den beste kvaliteten, 

samtidig som vi holder fokus på miljøet
og bærekraftig utvikling.

14hobbyrom



05stue

Alle har sin egen stil og du gir på din egen 

måte innhold til ditt interiør. I disse sammen-

hengene tenker man ikke alltid på integrering 

av opphengsystemet, men med rett utstyr 

kan nettopp disse utgjøre forskjellen. Skifter 

du også ut interiøret etter årstidene? Med et 

fleksibelt opphengsystem er det også veldig 

enkelt å innrede veggen på nytt.

style & restyle

style & restyle

skinnen skaper
en fin overgang

til taket

litt lenger til venstre eller 
høyre eller kanskje på

en annen vegg?



07kjøkken

Er kjøkkenet ditt den sentrale plassen i huset 

der alt skjer? Med Info Rail får du en praktisk, 

ryddig og flott måte å oppbevare dokumenter 

og huskelapper på. Heng opp handlelister, 

invitasjoner eller barnetegning i Info Rail. 

I tillegg til å være praktisk gir den også en 

original og morsom touch til kjøkkenet ditt.

wining, dining & organising

wining, dining & organising

en herlig oppskrift eller
en ukeplan på veggen



09spisestueleve og oppleve

Bruk av profilerte taklister i polyurethane gir 

noe ekstra til den stilen du har valgt for din 

bolig. Elegante vegger og flotte tak komplet-

teres med disse profilerte taklistene.  En siste 

finish til interiøret ditt! Det fleksible oppheng-

systemet, som monteres bak taklisten (og 

dermed ikke er synlig) sørger for at slutt- 

resultatet forblir fullkomment. På denne 

måten har du faktisk alltid friheten og 

fleksibiliteten til å plassere dine veggdekoras-

joner, uten å skade veggene.

leve og oppleve

Få et fint sluttresultat 
med et opphengsystem 

bak den profilerte
taklisten
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inngangsparti / 
trappeoppgangen varm velkomst 

Liker du også å plassere minner i form av 

bilder i inngangspartiet? Med et oppheng-

system blir det ryddig og dekorativt og ikke 

minst  forenkler systemet utskifting og/eller 

supplering av dine bilder.

en varm velkomst 

Sommerferie
2009



13barnerom

Fagerikt, livlig og praktisk - slik skal gjerne 

et barnerom være. Et sted der barnet 

tilbringer tid til lek og hygge. Et oppheng-

system for veggdekorasjoner er lettvint 

fordi du eller barnet selv kan innrede veggen. 

Frisk opp veggen ved å male skinnen i ønsket 

farge og gi veggen en original vri med wire og 

kule magneter. Info Rail er også praktisk for 

all kunst du lager selv!

frisk opp veggen din

frisk opp veggen din

bursdagsfest eller mitt 
første skolebilde

laget selv



15hobbyrom

Et ryddig og oversiktlig kontor eller et eget 

hobbyrom full av kreativitet. Også for disse 

rommene finnes det fleksible og enkle 

løsninger som hjelper deg å innrede veggene.

arbeid & fritid

arbeid & fritid



17ideerenjoy life, love living

Mange søker etter et opphengsystem for et bestemt maleri 

eller for et bestemt sted i huset. Det er ikke alltid man ten-

ker på å dra skinnen gjennom hele rommet. Opphengsystemet 

kommer best til sin rett når det blir integrert i rommet det 

skal plasseres i. På denne måten glir skinnen i ett med sine 

omgivelser, samtidig som du beholder fleksibiliteten til å 

innrede veggen slik du ønsker det når du ønsker det.

enjoy life, love living

enkelt og originalt 
med magnetwire



skinner &
spesifikasjonerenjoy life, love living

Å integrere et fleksibelt opphengsystem er enkelt og lettvint 

med Click Rail. Muligheten til å skyve wiren inn med kroker 

der du ønsker, gir deg stor fleksibilitet i hvor du kan 

plassere veggdekorasjonene. Velger du forhåndsgrunnet 

utgave av Click Rail, kan du male den i samme fargen som 

veggen.

Click Rail tilgjengelig i forskjellige farger:

aluminium

krem

hvit

kan males

 GARANTI

 G

A R A N TI

10
ÅR

20 kg/m

tekniske
spesifikasjoner:

klikk og koble til skinnen 
med klipsene

monter klipsene på veggen 
(hver 40. cm)

Ved valg av samme farge blir 
overgangen mellom skinne og 
vegg nesten usynlig.

Lag en helhet av skinnen og 
veggen ved bruk av (akryl) 
fugemasse.

Valgfritt: Valgfritt:
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Deco

21

Deco Rail er en profilert taklist og et opphengsystem i et 

og samme produkt. Først monteres skinnen til veggen med 

enkle grep. Deretter kan ønsket taklist festes. Etter montering 

av Deco Rail kan opphengwire klikkes inn hvor du enn måtte 

ønske det.

Deco Rail er tilgjengelig i kombinasjon med 3 profilerte 

taklister fra ORAC i stilene BASIC, MODERN og CLASSIC.

 GARANTI

 G

A R A N TI

10
ÅR

basic

modern

Classic

Påfør monteringslim på
skinnen og taklisten

Monter skinnen på veggen

20 kg/m

Mal taklisten i samme fargen 
som veggen og/eller taket

Fest taklisten på skinnen
og i taket / Taklisten limes 
uten skjøter

Valgfritt:

skinner &
spesifikasjonerenjoy life, love living

tekniske
spesifikasjoner:



Der veggmontering ikke er mulig er Top Rail det ideelle 

alternativ. Dette diskrete opphengsystemet kan enkelt 

monteres i taket og wire med opphengskroker kan skyves 

inn etter ønske. Ved bruk av systemhimlinger kan Top Rail 

monteres på taklister av tre. På denne måten blir opphengs-

systemet nesten usynlig.

Top rail er tilgjengelig i:

 GARANTI

 G

A R A N TI

10
ÅR

20 kg/m

tekniske
spesifikasjoner:

hvit

 GARANTI

 G

A R A N TI

10
ÅR

tekniske
spesifikasjoner:

Info Rail er perfekt for å formidle informasjon i et rom. Tenk på 

handlelister, tegninger, bilder eller oppskrifter. Info Rail er et 

praktisk og originalt tillegg til veggen, og er enkelt å montere.

Info Rail er tilgjengelig i:

aluminium hvit

23

skinner &
spesifikasjonerenjoy life, love living
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