Beslag, fittings og wire systemer til
ophæng af skilte, plader og glas

Velkommen til System Standex

Med vort omfattende program af beslag, fittings, samt systemer med wirer og rods er der mange muligheder for ophæng af skilte, glas og plader mm.
Komponenterne henvender sig primært til skiltevirksomheder, virksomheder der indretter og designer
butikker, samt udstillings- og display branchen.
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Vægmonteringsbeslag

Vægmonteringsbeslag

WM12

Afstandsbeslag, 20 mm fra væg
Ø12 mm, 2-delt
Anvend op til 3,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø9 mm
Plade op til 12 mm tykkelse

WM19

Vægbeslag, plan med væg
2-delt,
ø162-delt
mm
Ø16
mm,
for montering plant med væggen
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: 6mm

WM05

Afstandsbeslag, 14 mm fra væg
Ø16 mm, 3-delt,
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade::ø6
ø6mm
mm
Plade op til 6 mm tykkelse

WM05-13

Afstandsbeslag, 25 mm fra væg
ø16 mm, 3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6 mm
Plade op til 13 mm tykkelse

WM05L-20

Afstandsbeslag, 40 mm fra væg
Ø16 mm, 3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6 mm
Plade op til 20 mm tykkelse

WM18

Afstandsbeslag, 25 mm fra væg
ø19 ømm
Ø16 mm, hætte dog
19 mm
3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6 mm
Plade op til 13 mm tykkelse

WM08

Afstandsbeslag, 25 mm fra væg
ø19 ømm
Ø16 mm, hætte dog
19 mm
3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6 mm
Plade op til 13 mm tykkelse

3-delte beslag

Fremstillet i massiv messing
med satin forkromet overflade af
høj kvalitet

20

20

3

Skiltebeslag

Skiltebeslag

WM15

Afstandsbeslag, 25 mm fra væg
Ø25 mm, 3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6-20 mm
Plader op til 12 mm tykkelse

Skiltebeslag

WM16

Afstandsbeslag, 50 mm fra væg
Ø25 mm, 3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6-20 mm
Plade op til 12 mm tykkelse

WM15

Afstandsbeslag, 25 mm fra væg
Ø25 mm, 3-delt
Anvend op til 4,5 mm skruer
Afstandsbeslag,
mm
Hulstørrelse
i plade: ø6-2075
mm
Plader
til 12 3-delt
mm tykkelse
Ø16opmm,

WM17

fra væg

Anvend op til 4,5 mm skruer

Afstandsbeslag,
mm fra ø6
vægmm
Hulstørrelse50
i plade:
Ø25 mm, 3-delt
Plade op 13 mm tykkelse
Anvend op til 4,5 mm skruer
Hulstørrelse i plade: ø6-20 mm
Plade op til 12 mm tykkelse

WM16

WM20

4-vejs afstandsstykke
- muliggør at flere plader holdes samtiAfstandsbeslag,
fra væg
digt med blot75étmm
beslag.
Ø16 mm, 3-delt
Anvendes sammen med
Anvend op til 4,5 mm skruer
WM15, iWM15,
WM16,
WM17
Hulstørrelse
plade: ø6WM17
mm
Plade
13 mm op
tykkelse
Foropplader
til 6 mm tykkelse

WM17

designet
til nem montering
2 mm
nylonskive
afstandsstykke
WMSØ6mm
2WM20
mm 3-delte beslag for pladeophæng —4-vejs
muliggør
flere plader
holdes samti3 mm atnylonskive
Fremstillet i massiv messing med satin-digt
forkromet
overflade
af
med blot ét beslag.
høj kvalitet Anvendes sammen med
WMS 3 mm
WM15, WM15, WM17
For plader op til 6 mm tykkelse

Ø6mm 3-delte beslag for pladeophæng — designet til nem montering
Fremstillet i massiv messing med satin forkromet overflade af
høj kvalitet

Holdbar.
Plader kan udskiftes
Holdbar.
Holdbar.
år efter
år idet gevinkan
udskiftes
Plader
kanikke
udskiftes
denesPlader
kvalitet
år efter
efter år
åridet
idetgevingevinforringes.
denes
denes kvalitet
kvalitetikke
ikke
forringes.
forringes
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Skilte- og pladeophæng

Skilte– og pladeophæng

WM09

Pladeophæng uden huller
Multi-positionsbeslag
2-delt beslag
Anvend op til 4,5 mm skrue
Plade op til 7 mm tykkelse

WM01

Afstandsbeslag, 19 mm fra væg
Multi-positionsbeslag
2-delt
Anvend op til 4,5 mm skrue
Plade op til 7 mm tykkelse

WM02

Afstandsbeslag, 19 mm fra væg
Multi-positionsbeslag
2-delt
Anvend op til 4,5 mm skrue
Plade op til 10 mm tykkelse

WM03

Afstandsbeslag, 5 mm fra væg
Anvend op til 4,5 mm skrue
Plade op til 7 mm tykkelse

WM04

Afstandsbeslag, 5 mm fra væg
Anvend op til 4,5 mm skrue
Pladeop
optiltil10
10mm
mmtykkelse
tykkelse
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Wiresystemet kan fastgøres med en
4,5 mm skrue, hvilket gør det til et meget
stærkt beslag.
Wireafslutninger er maskinkrympet. D.v.s. at
samlingen ikke bryder op eller bliver løs som
hvisdenne
det
kan ske med en unbrakosamling, hvis
ikke strammes tilstrækkeligt.
Wiren kan bære op til 120kg vægt .pga.
galvanisering
og vil
hverkeneller
blive knækket
Vil hverken blive
knækket
eller
få mærker,
beslag
flyttes.
få mærker,
hvis hvis
beslag
flyttes.
En fjederbelastet wirestrammer sikrer en
perfekt tilspænding og forbliver stram selv
ved temperaturændringer.

Alle
leveres
Alle wirerer
wirer leveres
monteret
for
monteret forhurtig
hurtig
montering/opsætning.
montering/opsætning.

CA4
Gulv/loft
4m
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1,5mm
mmwirer
wirer
1,5 mm wirer1,5

KC2-CG05
KC2-CG05
Loft/beslag,
Loft/beslag,
2m2m

HDS
HDS
Montagebeslag
Montagebeslag
for tunge
for tunge
plader.
plader.
3 skruehuller
3 skruehuller
for for
fastskruning.
fastskruning.
Må Må
kunkun
anvendes
anvendes
medmed
wirer
wirer
(ikke
(ikke
6 mm
6 mm
rods).
rods).

CQQ
Profil/profil
4m

CA4
CA4
Gulv/loft
Gulv/loft
4 m4 m

CCW
CCW
Væg/loft
Væg/loft
3 m3 m

CWF
CWF
CWF
Væg/gulv
Gulv/loft
Gulv/loft
3 m3 m3 m

CWW
CWW
Væg/væg
Væg/væg
3 m3 m
PC01-Q
Skrue til wire system

2424

1102-1 Aluprofil
1105-8 Grå dækprop

24 24

ACD Aluprofil

AT
Indstiksmøtrik til ACD
og 1102-1 profiler

KMSB/SI
KMSB-100/ST
Beslag til ophæng af
profiler.
7
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Pladeophæng til 1,5 mm wirer

Pladeophæng til 1,5 mm wirer

CG03
CG04

Ophæng for plader op til 4 mm tykkelse
ø10mm
Enkeltsidet - længde 15 mm
Dobbeltsidet - længde 22 mm
Pladestørrelse + 10 mm = wiremidte

CG01
CG02

Ophæng for plader op til 7 mm tykkelse
Ø16 mm
Enkeltsidet - længde 20 mm
Dobbeltsidet - længde 32 mm
Pladestørrelse + 10 mm = wiremidte
Skrue med gummihoved medleveres som standard

CG11
CG21

Multi-positions plade– og hyldebeslag
for op til 7 mm tykkelse, ø16 mm
Enkeltsidet - længde 27 mm
Dobbeltsidet - længde 46 mm
Pladestørrelse + 24 mm = wiremidte
Skrue med gummihoved medleveres som standard

CG13
CG23

Multi-positions plade– og hyldebeslag
for op til 10 mm tykkelse, ø16 mm
Enkeltsidet - længde 27 mm
Dobbeltsidet - længde 46 mm
Pladestørrelse + 24 mm = wiremidte
Skrue med gummihoved medleveres som standard

CG09

Pladeholder for op til 7 mm tykkelse
wiren
holder plader foran wirerene
Enkeltsidet - længde 22 mm
ø16 mm
Skrue med gummihoved medleveres som standard

CS13

Ophæng for plader med huller for op 20 mm
tykkelse, ø 16 mm
Hulstørrelse i panel: 6 mm
Enkeltsidet - længde 21.5 mm
Dobbeltsidet - længde 35 mm

CS23
CS03

Beslag til P02
Længde 14 mm, indvendig ø12 mm

P02
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Bøs til CS03 og RS03
ø12 mm
F.eks. til ophæng af hylder.
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Hyldebærere

Hyldebærere
Hyldebærere

1,5 mm wirer / 6 mm rods

1,5 mm wirer/6mm rods

CG06
CG07

6
7
RG06
RG07

6
7

CS01
RS01

CS11
RS11
CS21
CS21
RS11
RS21

Glashyldebærer for op til 7 mm tykkelse
- for wirer
1,5 mm wirer/6mm rods Enkeltsidet
Dobbeltsidet
Glashyldebærer for op til 7 mm tykkelse
Tillæg 10 for hyldemål
- for wirer
Enkeltsidet
Dobbeltsidet
Glashyldebærer for up til 7 mm tykkelse
Tillæg 10 for hyldemål
- for rods
Enkeltsidet
Glashyldebærer for up til 7 mm tykkelse
Dobbeltsidet
- for rods
Under-hyldebærer for ø10 mm hul
Wirer, CS01:
- fjernes med unbrakonøgle ved hylder med slids
- for hylder med hul eller slids
Under-hyldebærer for ø10 mm hul
Rods, RS01:
Wirer, CS01:
- ikke aftageligt beslag, skrues på ved montage
- fjernes med unbrakonøgle ved hylder med slids
- kun for hylder med boret hul
- for hylder med hul eller slids
Rods, RS01:
Hyldebærere for hylder af træ eller glas
- ikke aftageligt beslag, skrues på ved montage
- kun for hylder med boret hul
Wirer - Enkeltsidet CS11
- Dobbeltsidet CS21
Hyldebærere for hylder af træ eller glas
Enkeltsidet
Dobbeltsidet

Rods - Enkeltsidet RS11
Wirer - Enkeltsidet CS11
Dobbeltsidet RS21
- Dobbeltsidet CS21
Rods - Enkeltsidet RS11

CS01
Med hul og slids i glashylden
CS01
Med hul og slids i glashylden
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6 mm rods

6 mm rods
6 mm rods

Rods er fremstillet i massivt stål som sikrer en finish af høj kvalitet
Rods er fremstillet i massivt rustfrit stål som sikrer en finish af høj kvalitet
Rods

R1500Rods er fremstillet i massivt rustfrit stål som sikrer en finish af høj kvalitet
R1000
1.0 m gevind
gevind i begge ender
ender
Rods
R1000
0.5 m rod med gevind i én side - afrundet i
R1000R500
1.0 m gevind
i begge
ender
den anden
ende
R500

R500

RAS

RAS

Top-/bundfastgørelsesbeslag til rods

RAAS

RAAS

RS

RP

0.5 m rod med gevind i én side - afrundet i
Top-/bundfastgørelsesbeslag
til rods
den anden
ende

Vinklet topfastgørelsesbeslag med lige bundfastgørelselsbeslag
sbeslag
Vinklet topfastgørelsesbeslag
lige bundfastRegulerbar, 180° - ideeltmed
ved skrå
lofter
gørelselsbeslag
Regulerbar, 180° - ideelt ved skrå lofter

RS
RP
WM11

WM11

Loftsfastgørelsesbeslag til rods
Skruebeslag—til
rodsmed
medgevind
gevind
til rods
Loftsfastgørelsesbeslag
til ved
rodsrodsafslutning uden gevind.
Push/Fit - anvendes
Skruebeslag—til
rods
med
gevind
Ideelt til letvægtsskiltning med rods afsavet på mål.
Push/Fit - anvendes ved rodsafslutning uden gevind.
Vægmonteret afstandsbeslag, 24 mm
Ideelt til letvægtsskiltning med rods afsavet på mål.
Vægmonteret afstandsbeslag, 24 mm

RG05

Beslag for plade op til 7 mm tykkelse
Anvendes med RS og RP loftsfastgørelsesbeslag.
Beslag for
plade
op tilnedhængt
7 mm tykkelse
F.eks.
til skilte
fra loft.

RG05

Anvendes med RS og RP loftsfastgørelsesbeslag.
F.eks. til skilte nedhængt fra loft.
Alle beslag til rods er nemme at montere eller
afmontere.
Alle beslag
rods
er nemme at montere
ellerbeslagets udseenEn til
unik
sammenskruning
forstærker
afmontere.
de.
Panelet presser på rods’en, hvorfor dette system kan
En unik sammenskruning
forstærker
beslagets
udseenbære en større vægt,
end beslag,
der kun
anvender
de.
unbrako-skruer.
Panelet presser på rods’en, hvorfor dette system kan
bære en større vægt, end beslag, der kun anvender
unbrako-skruer.
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Pladebeslag til 6 mm rods

Pladebeslag til 6 mm rods
Pladebeslag, ø16mm, op til 7 mm tykkelse

RG01
RG02

RG11
RG21

RG13
RG23

Enkeltsidet - længde 25 mm
Dobbeltsidet - længde 36 mm
Skrue med gummihoved medleveres som standard

Multi-positionbeslag, plade/hylde, ø16 mm
op til 7mm tykkelse
Enkeltsidet - længde30 mm
Dobbeltsidet - længde 46 mm
Skrue med gummihoved medleveres som standard
Multi-positionbeslag, plade/hylde, ø16 mm
op til 10 mm tykkelse
Enkeltsidet - længde30 mm
Dobbeltsidet - længde 46 mm
Skrue med gummihoved medleveres som standard

RG12

Ø16 mm panelholder
op til 7 mm pladetykkelse
Enkeltsidet - længde 33 mm
Skrue med gummihoved medleveres som standard

RS13

Ø16 mm beslag for op til 20 mm tykke plader med
huller
Hulstørrelse i plade: ø6 mm
Enkeltsidet - længde 25 mm

RS03

Ø16 mm for P02
Længde 17,5 mm, indvendig ø12 mm

P02
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Bøs til CS03 og RS03
ø12 mm
F.eks. til ophæng af hylder.
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Akryllommer og brochurebakker
Akryllommer

MA4PW - A4
MA0PW - A0
M5070PW - 500x700 mm.

M3A4PW - A4

M2A4PW - A4

ASA4P - A4

Akryl brochuredispenser

Pockets
– 4 xA4
PosterPoster
Pockets
– 4 xA4
MA4D

ADLA2

Alle lommer og dispensere kan
anvendes ophængt mellem wirer

Til gulv/loft
montering
Ref: K4A4
(Portrait)
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Til vægmontering
Ref: KW4A4 (Portrait)

Ref: KW4A4 (Portrait)
Ref: K4A4 (Portrait)
Wall to wall 3 metre cable
Floor to ceiling 4 metre cable
Wallmm
to wall 3Cable
metre centres
cable Portrait 244
Floor to ceiling
4 metre
cable
Cable
centres
Portrait 244
Cable centres Portrait 244 mm
Cable centres Portrait 244 mm

Designed to be suspended from the top of pocket, supplied
with top clip. 3mm thick acrylic.

Nedhængt fra loft

Ref: MA2HD (A2 portrait) MA1HD (A1 portrait)
Kit as shown above with cables (KC2-CG05)
KSA1—A1 pocket
KSA2—A2 pocket

8

Monteret med beslag direkte
på
8
væg eller plade fx. med WM05
+ WMS3 uden hulboring i akryl
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Eksempler:











Shelving Kits – M

Monteret med beslag direkte
på væg eller plade

Monteret med beslag direkte
6mm eller
toughened
på væg
pladesafety glass shelves can be e

Nedhængt på loft

Glashylder monteret i wire
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cleaning. Slotted glass shelves means shelve
without the need of any tools.

Ref: KS2A2
2 x safety glass shelves
Shelf Size 514 mm x 330 mm
Floor/ceiling 4 metre cables

Ref: KWS2A
2 x safety gla
Shelf Size 51
Wall to wall 3

LED snaprammer monteret i wiresystemer.
(Dermed undgås ledninger og flere transformere)

Lightpocket med LED
Light Pocket er acryl lommer med LED lys, som belyser og indrammer salgsemnerne på en fantastisk måde.
Light Pocket monteres i wire og kan hænge frit, eller op af væg - samt som vinduesudstilling.

Plakatmål: 500 x 700 mm

Plakatmål: 3 stk. A3 landscape
15

SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140 · 5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 66 15 · Fax: 66 15 55 48
info@system-standex.dk · www.system-standex.dk

