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Deco-Rail en Twister
zijn model geregistreerde
en gepatenteerde producten
van Arti TeQ.

NIEUW!
OnzichtbaRE
ophangsystemen
& prachtige
kroonlijsten ineen

DESK DISPLAY DECO-RAIL
21 x 40 cm

palhaak

Mini-haak

TWISTER +

Maximaal 15 kg

Maximaal 4 kg

PERLONKOORD
OF STAALDRAAD
Maximaal 20 kg

DecoFix Pro • EXTRA STERKE installatielijm
Traagdrogende extra sterke lijm die een duurzame verbinding creëert tussen de lijsten en de
wand en/of het plafond. Geschikt voor ORAC kroonlijsten op poreuze ondergrond en voor binnentoepassingen.
FDP500 • 310 ML • 7 à 8 m

DecoFix Extra • Lijm voor perfecte naadverbindingen
Lijm voor naadverbindingen tussen lijsten onderling. Na aanbrengen van lijm de profielen goed
tegen elkaar aanduwen en overtollige DecoFix Extra bij voorkeur vóór uitharding verwijdere.
De lijm overschilderen na 24 uur.
FX210 • 80 ML • ± 40 m

Arti TeQ Deco-Rail
De kroon op het afwerken!

3186

DECO-RAIL

DECO-RAIL

In de Arti TeQ Deco-Rail kan op elke gewenste plek een ophangkabel of ophangstang ingedraaid en vastgeklikt worden.
Van opzij inschuiven is niet meer nodig. Groot voordeel hiervan is, dat de kroonlijsten (óók in de hoeken!) naadloos
tegen elkaar verlijmd kunnen worden, zonder de effectiviteit van het ophangsysteem nadelig te beïnvloeden. Voor
het onderling verbinden van de kroonlijsten, kiest u voor DecoFix Extra, waardoor een perfecte naadverbinding wordt
gegarandeerd.
Het beste ophangsysteem… volledig onzichtbaar!
Een optimale manier van presenteren: zowel de Deco-Rail als de Twister zijn, door de unieke vorm van het profiel,
volledig onzichtbaar weggewerkt achter de kroonlijst.
Kies uit 3 decoratieve modellen
Arti TeQ Deco-Rail is verkrijbaar in combinatie met 3 ORAC kroonlijsten: Een basic kroonlijst, een moderne kroonlijst en
een klassieke kroonlijst.

BASIC	Modern	Klassiek

Makkelijk
Snel
Decoratief

4

9

ORAC KROONLIJSTEN • Stijlvolle interieuraccenten

8

Prachtige scherp gedetailleerde, uit hoogwaardige kunststof vervaardige
4,5
in cm

9
in cm

kroonlijsten. Licht en stootvast, eenvoudig te installeren.

8
in cm

50kg
p/m.

Mooie wanden. Fraai plafond. Perfect afgewerkt, met decoratieve ORAC kroonlijsten, in combinatie
met de onzichtbare en flexibele ophangsystemen van Arti TeQ.
In Arti TeQ Deco-Rail worden twee unieke producten samengebracht. De hoogwaardige afwerking is

ARTI TEQ TWISTER

daardoor gegarandeerd, waarbij het steeds mogelijk blijft om snel en eenvoudig wanddecoraties op

Eenvoudig • Makkelijk • Sterk • ONZICHTBAAR

te hangen en/of te wisselen. Zonder de muur te beschadigen.
Plaatsen, draaien, klikken… klaar! Dé eenvoudige,

Handig aanbrengen • Muurvast • Buitengewoon mooi

flexibele en veilige manier van ophangen. Decoratief,
onzichtbaar én muurvast. Met een maximale belasting

De Arti TeQ Deco-Rail wordt eerst aan de wand bevestigd. Vervolgens wordt hierop de kroonlijst
aangebracht. DecoFix Pro sterke installatielijm zorgt voor een duurzame verbinding.

van 20 kilo.

