Elektrisch systeem Als enige in de markt heeft dit systeem een
4 mm² kopergeleiding. Max. belastingsvermogen per fase in
Watt is afhankelijk van soort verlichting: 3500 Watt bij standaard
gloeilampen / 500 Watt bij gasontladingslampen van 20 W.
Stroomrail: 3 fasen 230 Volt / kabel met GST 18/5 stekker / max.
16 Ampère. Spots en contrastekkers worden in de rail geklikt /
adapter voor hanglampen.
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Quality
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Verlichting Lampen, spots en contactdozen kunnen worden
meegeleverd.
Verlichtingsplan Op verzoek van de klant kan een
compleet verlichtingsplan worden gemaakt.

Innosell Storage & Hangingsystems bv
Postbus 34
7620 AA Borne

Gordijnen Gordijnrunners worden in de rail geschoven.
TV schermen / Whiteboards D.m.v. speciale ophangbeugels /
ophangstangen te bevestigen.
Datakabels Doorvoeropening voor datakabels om de twee meter
in de rail.
Schilderijen Draagvermogen tot 30 kg in combinatie met Koreder
Line ophangsysteem voor schilderijen dat onderdeel uitmaakt van
ons leveringsprogramma.
Kapstokhanger Voorziening met kabel en haken voor
kleding, draagvermogen tot 30 kg.
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QuatroPlus® patent pending

gezondheidszorg

QuatroPlus®
Multifunctioneel ophangprofiel
sterk en onzichtbaar

Voor spots, lampen, contactdozen.
Hoek- en T-oplossingen beschikbaar.

Geleiderail
Voor het ophangen van schilderijen met behulp van
het Koreder Line ophangsysteem.
In beide geleiderails kunnen ophangbeugels
worden bevestigd.

Oplegvlak voor plafondplaten
15 mm aan elke zijde van het multifunctionele
ophangprofiel.

Het QuatroPlus® profiel kan een verticale belasting aan tot 30 kg
per m1 en een horizontale kracht van 20 kg (op 110 cm beneden
plafond uitgeoefend). Standaard is de QuatroPlus® voorzien van
een universele stroomrail voor spots, lampen en contactdozen.
In dit multifunctionele profiel zijn ook voorzieningen aangebracht
voor het bevestigen van o.a. gordijnen of gordijnpanelen, TV of
andere schermen, plan- of whiteboards, het doorvoeren van
datakabels en het ophangen van schilderijen.
De montage van het QuatroPlus® profiel met toebehoren wordt
geheel door ons verzorgd. Na deze montage kan de plafondleverancier tegen het QuatroPlus® profiel aanwerken. Ook is het
mogelijk om klantspecifieke voorzieningen aan te brengen.

E-mail

Ruimte voor universele stroomrail

Telefoon

Voor gordijnrunners.

Het unieke QuatroPlus® profiel en alle montage- en gebruikstoebehoren zijn uitvoerig door TNO getest op treksterkte,
doorbuiging en torsiekracht en zijn geoctrooieerd.

PC/Plaats

Geleiderail

Adres

Voor de datakabels is om de twee meter een
doorvoeropening voorzien in de rail.

Het QuatroPlus® profiel wordt daarom overwegend geïntegreerd
toegepast in verlaagde plafonds, waar het de functies van
5 andere rail-, profiel- en ophangsystemen kan vervangen.
Het QuatroPlus® profiel kan als schilderijrail ook aan de wand
gemonteerd worden, wat het multifunctionele karakter van
dit ophangprofiel nog verder benadrukt.

Contactpersoon

Doorvoeropening voor datakabels

Naam

Het multifunctioneel ophangprofiel QuatroPlus® is
specifiek ontwikkeld om representatieve ruimtes zo
strak en sierlijk mogelijk af te werken, met behoud
van alle gewenste functionaliteit en flexibiliteit.

Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

In hoogte verstelbaar / verzinkt of gecoat / lengte
maximaal 670 mm montage 125 cm h.o.h. / verankering
aan onderzijde vloerplaat verticale belasting tot
30 kg/m1 tussen 2 punten / horizontale krachten tot
20 kg (op 110 cm beneden plafond uitgeoefend).

Bel ons voor het verstrekken van meer informatie.

Onzichtbaar multifunctioneel afwerkingsprofiel

Informatie multifunctioneel ophangprofiel QuatroPlus®

Plafondsteunen

