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TEMART-RIPUSTINTUOTTEET 

 

Temart-tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia ripustusjärjestelmiä. Ripustimia 

voidaan käyttää mm. näyttelyripustuksissa, taidevarastoissa ja -kuljetuksessa. 

Maalausten lisäksi ripustimilla voidaan turvata esimerkiksi veistosten ja muiden 

esineiden pystyssä pysyminen. Temart-tuotteet ovat erityisen suosittuja 

käyttömukavuutensa ja turvallisuutensa ansiosta. 

Kiinnitettävä kohde on helposti asemoitavissa muokattavien seinäkiinnittimien 

avulla: useimpien seinäkiinnittimien kanssa teoksen asemointia pystytään säätämään 

ilman, että koukkuja tarvitsee irrottaa seinästä tai ripustimia teoksesta. 

Seinäkiinnittimiä on tarjolla kaikenlaisille ripustimille, jolloin esim. lainateosten 

ripustimiin voi valita oikeanlaiset seinäkiinnittimet ja kehyksiin ei tarvitse kajota. 

Seinäkiinnittimet sopivat kaikenlaisille seinäpinnoille. Ne ovat vahvoja ja soveltuvat 

myös painaville teoksille. 

Temart-kiinnitys suojaa varkauksilta. Kiinnittimissä on ruuvilukko ja ruuveihin on 

mahdollista päästä käsiksi vain niille suunnitelluilla työkaluilla. 

Kaikki tuotteet ovat täysin uudelleen käytettäviä. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/page/12/tuotteemme
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Olemme Temart-tuotteiden virallinen toimittaja 

Suomessa. Kauttamme voit tilata kaikkia 

Temartin valikoimassa olevia tarvikkeita. 

Varastossamme on kohtuullinen valikoima 

suosituimpia tuotteita. Ole hyvä ja ota yhteyttä! 

Esitteessä olevat hinnat ovat kappalehintoja – 

isommille erillä lasketaan tarjous. 

 

Lisätietoa ja ripustusohjeita on luettavissa 

myös Temartin omilla verkkosivuilla:  

www.http://temart.com/ 

 

http://www.http/temart.com/
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Frameplate 
 

Frameplate on suunniteltu vähentämään ripustuksesta aiheutuvia ruuvinreikiä 

kehyksessä. Metallilevyyn voi kiinnittää kierteillä silmukkaruuvin esimerkiksi 

näyttelyripustusta varten. Frameplate-kiinnittimet ovat uudelleen käytettäviä. 

Asennus on nopea ja turvallinen.  

Silmukkaruuvi voidaan vaihtaa tuoteperheeseen kuuluvaan Depot Hook -koukkuun, 

joka on suunniteltu varastointiin verkkoseinällä.  Myynnissä oleva setti sisältää 

levyn, silmukkaruuvit sekä ruuvit kiinnittämistä varten.  Depot hook myydään 

erikseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thread Long Side Short Side Thickness 

Frameplate M4 M4 30 11 3 

Frameplate M5 M5 40 17 4 

 

 

Osien valmistusmateriaali on teräs. Taustalevyn reunat ja kulmat ovat pyöristetyt. 

Hitsattu silmukka M4 on keltakromattu, varastokoukku (depot hook) ja silmukka M5 

taas sinkitty. 

M4 M5 Depot hook M4 ja M5 
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M4 M5 

 

Varastokoukku myydään erikseen. 

 

M4 (pari: silmukat, laatat ja ruuvit)  

Tuotenumero: 11-001  

 

M4 Depot hook (varastokoukku)  

Tuotenumero: 11-001M4  

 

M5 (pari: silmukat, laatat ja ruuvit)  

Tuotenumero: 21-001   

 

M5 Depot hook M5 (varastokoukku) 

Tuotenumero: 11-001M5  

 
 

T-Hang 
 

T-ripustin on kehitetty kiertonäyttelyihin, julkisissa tilojen esillepanoon, 

taidegallerioihin, museoihin sekä vaativien keräilijöiden tarpeisiin. T-ripustimen 

ollessa kiinnitettynä seinään teos voidaan ripustaa yleensä ilman että itse kehykseen 

joudutaan kajoamaan. T-ripustinta käytetään myös vapaasti seisovien veistosten ja 

koristeiden kiinnittämiseen. 

T-Hang on ripustus- ja suojaominaisuuksiltaan samankaltainen kuin Flex Hang. 

Seinäkiinnitys sen sijaan on erilainen.  

Saatavilla neljä eri kokoa: M4, M5, M5 Long, M6. 
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M4/M5  M5Long   M6   

 

T-Hang on L-koukun muunnos, joka on suunniteltu nopeasti ja turvallisesti 

asennettavien taideteosten kanssa erilaisiin ripustusjärjestelmiin ja kaikenlaisiin 

seiniin. 

T-ripustimen sopeutumiskyky korostuu lainattujen 

taideteosten käsittelyssä ja ripustuksessa. Kun 

näyttelyssä käytetään erityyppisiä ruuvisilmukoita, 

T-Hang helpottaa käsittelyä ja estää ripustettujen 

esineiden varastamisen. Uudelleenkäytettävyys 

sekä nopea ja turvallinen asennus tekevät ovat 

tämänkin ripustimen etuja. 

Erikoiskoko T-Hang M6 kestää 50 kg painon. 

 

 
Ø 1 Ø 2 Ø A Ø B Ø C 

T-Hang M4 4 4.5 30 6 25 

T-Hang M5 5 5.5 33 8 25 

 

  
Load tolerance, kg/t-hang Plug Ø [mm] 

40-100 T-hang M4 20 kg 6 mm 

40-200 T-hang M5 40 kg 8 mm 
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M4 (kpl) 

Tuotenumero: 40-100   

 

M5 (kpl)  

Tuotenumero: 40-200    

 

M5 Long (kpl)  

Tuotenumero: 40-210   

 

M6 (kpl)  

Tuotenumero: 40-300   

 

 

Flex Hang 
 

Temart Flex Hang mahdollistaa nopean, varman ja ennen kaikkea turvallisen 

ripustuksen monenlaisille seinille. Kesto 40 kg / koukku. Korkeuden ja kulman 

hienosäätö onnistuu ilman koukun seinästä irrottamista ylä-ala-suunnassa kulkevan 

mutterin avulla. Koukun päähän kiinnitettävä mutteri suojaa varkaudelta.  

Saatavilla kolme eri kokoa. 

 

M4 (pari)  

Tuotenumero: 40-500 

 

M5 (pari) 

Tuotenumero: 40-600 

 

M6 (pari)  

Tuotenumero: 40-700 

 

 

  
Load tolerance, kg 

40-500 Flex Hang M4 20 kg 

40-600 Flex Hang M5 40 kg 

40-700 Flex Hang M6 50 kg 
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Flexdrive-ruuvinväännin 
 

Teoksen ollessa kiinnitettynä seinään ruuviin pääsee käsiksi vain sille tarkoitetulla 

ruuvinvääntimellä. Tämä tekee Temart-systeemistä erityisen turvallisen. Flexdrivella 

irrotetaan kupoliruuvi, johon muilla työkaluilla ei pääse käsiksi. Flexdrivessa on 

joustava 45 cm pitkä varsi ja ruuvipäässä on magneetti. 

 

M4  

Tuotenumero: 40-105 

 

M5  

Tuotenumero: 40-205 

 

M6  

Tuotenumero: 40-305 

 

 

T-Screw ruuvinväännin 
 

T- Screw ruuvinvääntimellä kierrät T-hang-

ripustimen nopeasti ja mutkattomasti seinään. 

Tällä työkalulla sekä seinä että ruuvi säästyvät 

tarpeettomilta vaurioilta asennuksen aikana. 

 

Tuotenumero: 42-000     

 

 
A [mm] B [mm] C [mm] 

Flex Hang M4 32 9 30 

Flex Hang M5 37 12 42 

Flex Hang M6 39 23 60 
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Fixing Plate-helat 

 

Temart-heloilla kiinnität kehyksen näppärästi sen mitat ja muodon huomioiden. 

Helojen tongeilla taivutettava materiaali sekä helposti sovitettavat ruuvinpaikat 

antavat vapauden muokata kiinnityksestä sopivan. Helat ovat karkaistua terästä - 

materiaali säilyttää vahvuutensa taivutettuna.   

• 100 kpl pakkaus 

• väri: mustansininen 

• materiaali: karkaistu teräs 

• pakkaus sisältää ruuvit (3,0 x 10 mm) 

 

 

Small, 55 x 12,7 mm 

Tuotenumero: 50-400   

 

Medium, 70 x 19 mm 

Tuotenumero: 50-500   

 

Large, 100 x 19 mm 

Tuotenumero: 50-600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixing Plate Plier-tongit 
 

Fixing Plate Plier-tongeilla taivutat Fix-plate-heloihin 

tarvittavat kulman. 

Tuotenumero: 50-900   

 

 

21.3.2022 


