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Koreder Line ophangsysteem
als u voor kwaliteit kiest

Picture Rail

Koreder Line System

De opbouw en inbouw rails voor wand en plafond

Als Europees importeur van dit flexibele en unieke ophangsysteem biedt

zijn in vele maten en vormen te verkrijgen en

Hook

Betrouwbaar en flexibel

De Hooks onderscheiden zich door 2 types: de

Door het hoge kwaliteitsniveau, de uitgebreide kwaliteitstesten en

‘open hook’ en de ‘one touch hook’ waarbij de

van klantspecifieke oplossingen voor bijvoorbeeld bevestiging van de rails.

(8,25 of 50 kg). Ook is een hangerset met ingebouwd

Het Koreder Line systeem wordt o.a. toegepast in musea, overheidsgebouwen,

alarm mogelijk.

banken en kantoren.

Montage

Wire

De rails worden met schroeven direct of via consoles op wand of plafond

Het gewicht van het kunstwerk bepaalt ook de diameter

bevestigd. Indien gewenst verzorgt Innosell ook de montage.

van de wire. Verder is dit unieke en veilige systeem
leverbaar met gekleurde wires, zodat ze nagenoeg
niet waarneembaar zijn.

Zij gingen u voor
Rijksmuseum Amsterdam, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, Gemeentehuis Hof van Twente, Oude Stadhuis Den Haag,
Rabobank Midden Twente, Prado Museum Madrid, Alicante Art Museum,
National Museum of Modern Art Kyoto, Gemeentehuis Borne,
musea

banken

overheidsgebouwen

kantoren

Vivantes Zorggroep, Pioneer Europe.

E-mail

Naast het zeer uitgebreide programma biedt Innosell ook de mogelijkheid

vormgeving en gewicht van bijvoorbeeld het schilderij

Telefoon

Ook klantspecifiek

De keuze voor de juiste hangerset wordt bepaald door

PC / Plaats

Hanger Set

Adres

te te hangen of te verwisselen, hetgeen een aanzienlijke tijdsbesparing geeft.

Contactpersoon

ingenieus gepatenteerd systeem wordt gefixeerd.

Naam

dat in elke gewenste kleur leverbaar is. De schilderijen zijn makkelijk en snel op juiste hoog-

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

ingebouwde zekerheden is het Koreder Line systeem een zeer veilig systeem,

kabel onder in de hook wordt gedrukt en door een

U kunt de catalogus ook aanvragen via info@innosell.com of via telefoonnummer +31 (0)74 - 266 44 66.

en visueel zeer fraaie wijze op te hangen.

kleur gespoten.

Graag ontvang ik de gratis catalogus “Koreder Line Picture Hanging System”.

KOREDER LINE

Innosell u de mogelijkheid kunstwerken vanaf heden op een verantwoorde

worden desgewenst per ruimte op elke gewenste

Gratis catalogus

Picture Hanging System

