TEMART-RIPUSTINTUOTTEET
Temart-tuoteperheeseen kuuluu useita erilaisia ripustusjärjestelmiä. Niitä voidaan käyttää mm.
näyttelyripustuksissa, taidevarastoissa ja -kuljetuksessa. Niillä voidaan turvata myös esimerkiksi
veistosten ja muiden esineiden pystyssä pysyminen.
Temart on erityisen suosittu ripustusjärjestelmien käyttömukavuuden ja turvallisuuden ansiosta.
Järjestelmien etuja:
• Teos on helposti asemoitavissa muokattavien seinäkiinnittimien varassa: useimpien
seinäkiinnittimien kanssa teoksen asemointia pystyy säätämään ilman, että koukkuja
tarvitsee irrottaa seinästä tai ripustimia teoksesta.
• Seinäkiinnittimiä löytyy kaikenlaisille ripustimille, jolloin esim. lainateosten ripustimiin voi
valita oikeanlaiset seinäkiinnittimet, kehyksiin ei tarvitse kajota.
• Seinäkiinnittimet sopivat kaikenlaisille seinäpinnoille. Ne ovat vahvoja, kiinnittimiä löytyy
myös painaville teoksille.
• Temart-kiinnitys suojaa varkauksilta, kiinnittimissä on ruuvilukko ja ruuveihin pääsee
käsiksi vain niille suunnitelluilla työkaluilla.
• Kaikki tuotteet ovat täysin uudelleen käytettäviä.
• Helppokäyttöinen ja nopea ripustus.
Olemme Temart-tuotteiden virallinen toimittaja Suomessa. Kauttamme voit tilata kaikkia
Temartin valikoimassa olevia tarvikkeita. Varastossamme on suppea valikoima suosituimpia
tuotteita. Ole hyvä ja ota yhteyttä! Tuotetietoa on luettavissa myös Temartin omilla
verkkosivuilla: www.http://temart.com/

Temart Flex Hang
Temart Flex Hang on suunniteltu mahdollistamaan nopean, varman ja ennen kaikkea turvallisen
ripustuksen kaiken tyyppisille 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 myös varkaudelta. Saatavilla kolme eri kokoa.
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M4
tuotenumero: 40-500

à 10,90 € (8,79 €)

M5
tuotenumero: 40-600

à 10,90 € (8,79 €)

M6
tuotenumero: 40-700

à 12,30 € (9,92 €)

Temart T-Hang
T-Hang on ripustus- ja suojaominaisuuksiltaan samanlainen, kuin Flex Hang, seinäkiinnitys on
erilainen. Saatavilla neljä eri kokoa: M4, M5, M5Long, M6. Kysy lisää!

M4/M5

M5Long

M6

Temart Flexdrive-ruuvinväännin
Teoksen ollessa kiinnitettynä seinään, ruuviin pääsee käsiksi vain sille tarkoitetulla
ruuvinvääntimellä ja se tekee Temart-systeemistä erityisen turvallisen. Flexdrivellä irrotetaan
kupoliruuvi, johon ei muilla työkaluilla pääse käsiksi. Flexdrivessä on joustava 45 cm pitkä varsi
ja ruuvipäässä on magneetti.

M4 tuotenumero: 250-600

à 77,00 € (62,10€)

M5 tuotenumero: 250-600

à 85,00 € (68,55€)

M6 tuotenumero: 250-600

à 92,00 € (74,19€)
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Temart Fixing Plate-helat
Temart-heloilla kiinnität kehyksen näppärästi sen mitat ja
muodon huomioiden. Helojen tongeilla taivutettava materiaali
sekä helposti adaptoitavat ruuvinpaikat mahdollistavat
kiinnityksen muokkaamisen kehystä varten. 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: 250-400

à 92,00 € (74,19 €)

Medium, 70 x 19 mm
tuotenumero: 250-500

à 119,00 € (95,97 €)

Large, 100 x 19 mm
tuotenumero: 250-600

à 141,00 € (113,71 €)

Temart Fixing Plate Plier-tongit
tuotenumero: 250-900

à 87,00 € (70,16 €)

Suluissa arvonlisäveroton hinta. Hinnasto 1.11.2019.
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