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TILBEHØR
Når vi designer og produserer våre opphengsystemer streber vi etter den beste
kvaliteten, samtidig som vi holder fokus
på miljøet og bærekraftig utvikling.

STUE
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style & restyle

skinnen integreres
perfekt i taket
mer til venstre, eller høyre,
eller kanskje på den andre
veggen?

style & restyle
Alle har sin egen stil, og du dekorerer interiøret ditt deretter. Opphengssystemer for
bilder er både praktisk og brukervennlig. En
skinne på hver vegg vil gi deg fleksibiliteten til
å flytte bildene dine når du måtte ønske. Slik
kan du skape en helt ny look i hvert rom.

KJØKKEN
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wining, dining & organising

en urteplante eller en ukes
planlegger på veggen

wining, dining & organising
Info Rail (se side 21) er utrolig praktisk for
kjøkkenet: tenk på alle de papirene du ikke
kan kaste, og notatene du ikke kan glemme.
Heng opp handlelisten, invitasjoner eller
tegninger på en Info Rail. Ikke bare er den
praktisk, men den setter også et originalt
preg på ditt kjøkken.

KJØKKEN

wining, dining & organising

Få et fint sluttresultat
med et opphengssystem
bak den profilerte
taklisten

wining, dining & organising
Bruk av profilerte taklister i polyurethane gir
noe ekstra til den stilen du har valgt for din
bolig. Elegante vegger og flotte tak kompletteres med disse profilerte taklistene. En siste
finish til interiøret ditt! Det fleksible opphengsystemer, som monteres bak taklisten (og
dermed ikke er synlig), sørger for at sluttresultatet forblir fullkomment. På denne måten
har du faktisk alltid friheten og fleksibiliteten
til å plassere dine veggdekorasjoner, uten å
skade veggene.
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INGANGSPARTI

11

warm welcome

benytt Stopper Set
til å henge bilder på
skrå vegger

feriedestinasjoner
du drømmer om,
eller minner fra en
tidligere reise

warm welcome
Liker du også å plassere minner i form av
bilder i inngangspartiet? Med et opphenssystemer blir det ryddig og dekorativt, og ikke
minst forenkler systemet utskifting og/eller
supplering av dine bilder.

BARNEROM
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brighten your wall

du kan enkelt
henge opp rammene,
og endre stil selv

brighten your wall
Fargerikt livlig og praktisk - slik skal gjerne
et barnerom være. Et sted hvor barnet gjør
sin egen greie. Opphengssystemet passer supert inn her, hvor man kan vise frem sitt barns
egne kunstverk. Frisk opp veggen ved å male
skinnen i ønsket farge, fargede snorer og kule
magneter. Info Rail er også praktisk for all
kunst du lager selv.

SOVEROM
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tranquillity & being yourself

heng attraktive
motiver
hvor enn du måtte

tranquillity & being yourself
Stedet hvor du roer ned, hvor du kan nyte å
være deg selv, og stedet, i gjennomsnitt, hvor
du tilbringer store deler av ditt liv. I tillegg til
en seng og en garderobe, ønsker du kanskje å
henge et stort speil i soverommet ditt. Kanskje vil du lage en bildevegg, eller bare henge ett
vakkert bilde.

IDEER
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enjoy life, love living

det er enkelt å
feste skinnen

enjoy life, love living
Mange ønsker et opphengssystem for et spesifikt maleri, eller til
et bestemt sted i huset. Dette opphengssystemet vil diskre integreres langs hele vegger i ett rom, eller gjennom hele huset. Det
vil gi deg friheten til å dekorere veggene dine slik du ønsker, når
enn du måtte ønske.

SKINNER &
SPESIFIKASJONER
enjoy life, love living
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VEGG

montert

Å integrere et fleksibelt opphengsystem er enkelt og lettvint
med Click Rail. Muligheten til å skyve snoren 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 er tilgjengelig i flere farger:

Tekniske
spesifikasjoner

Fest klipsene på veggen
(40 cm mellom hver klips)

Klikk, og koble skinnen
til klipsene.

Valgfritt:

Valgfritt:

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

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

Aluminium

Krem
RAL 9010

Hvit
RAL 9016
kan males

SKINNER &
SPESIFIKASJONER
enjoy life, love living

VEGG
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VEGG

montert

montert

Basic Rail er et bildeopphengssystem som er montert på

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

veggen. Skinnen har en åpen J-form, som ved hjelp av en

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

sylinder krok med en transparent perlon snor, gjør det enkelt

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

å henge bilder og andre veggdekorasjoner. Avhengig av vekten

Montering er enkelt: ved bruk av klipps, blir skinnen godt

på det du ønsker å henge, kan forskjellige kroker føres inn på

festet på veggen. På grunn av gummiklemme mekanismen i

perlon snoren.

skinnen, kan bildene dine henges og endres kjapt og enkelt.

Basic Rail er tilgjengelig i:

Info Rail er tilgjengelig i:

Tekniske
spesifikasjoner:

Tekniske
spesifikasjoner:
Krem
RAL 9010

Aluminium

Hvit
RAL 9016

SKINNER &
SPESIFIKASJONER
enjoy life, love living
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TAG

montert

montert

Om veggmontering ikke er mulig, er Top Rail et ideelt alternativ.

Up Rail er den ledende takskinnen. Dette opphengssystemet

Dette diskre opphengssystemet kan enkelt monteres i taket,

kan enkelt monteres på betongtak. Den vakre, runde formen

og snoren med opphengskroker kan skyves inn etter ønske.

på skinnen fyller rommet mellom vegg og tak. Derfor er bilde-

Ved bruk av systemhimling kan Top Rail monteres på taklister

opphengssystemet diskré og ikke sjenerende.

av tre. Slik blir opphengssystemet nærmest usynlig.

Hengesnorene med kroker kan føres inn på skinnen, som gir
en fleksibel og brukervennlig måte å henge, endre og skifte ut

Top rail er tilgjengelig i:

veggdekorasjoner.
Up Rail er tilgjengelig i:

Tekniske
spesifikasjoner:
Hvit
RAL 9003

Tekniske
spesifikasjoner:
Hvit
RAL 9016
kan males

SKINNER &
SPESIFIKASJONER
enjoy life, love living
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Deco

Deco Rail er en profilert taklist og et opphengsystem i ett
og samme produkt. Først monteres skinnen til veggen med
enkle grep. Deretter kan ønsket taklist festes. Etter montering av Deco Rail kan opphengssnoren klikkes inn hvor enn
du måtte ønske det.
Deco Rail er tilgjengelig i kombinasjon med 3 profilerte
taklister fra ORAC i stilene BASIC, MODERN og CLASSIC.

Tekniske:
spesifikasjoner:

Monter skinnen på veggen

Påfør monteringslim på
skinnen og taklisten
Optional:

Basic

Modern

Fest taklisten på skinnen
og i taket / Taklisten limes
Classic

Mal taklisten i samme fargen
som veggen og/eller taket

TILBEHØR

enjoy life, love living
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Extra
En ramme eller et lerret vil alltid henge mer stødig om

Baksiden av rammen du ønsker å henge må også være utstyrt

man benytter to hengesnorer. Vekten av rammen eller

med korrekt tilbehør. Løsninger er tilgjengelige for rammer i

dekorasjonen avgjør hvilken krok som er best å benytte. For

tre, Dibond(aluminiumsplater) og flis.

tyngre dekorasjoner vil hengekroken med maks vekt på 15kg
være det beste valget.
Picture Mouse er en beleilig og original hengesnor for å vise
frem flere dokumenter, som kort og bilder. Her bruker man
magneter og en snor i stål. Sloping Wall Stopper Set er ideell
for skråvegg. Dette systemet gir deg muligheten til å bruke et
fleksibelt bildeopphengssystem på en skrå vegg, som f.eks.
ved en trapp.

Hengesnorer og kroker

Picture Mouse og opphengs sett for skråvegg

Tilbehør for baksiden av en ramme/Dibond eller flis
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