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Over de Double 44 (gebogen)
Gebogen textielframes zijn de frames die letterlijk
én figuurlijk het verschil kunnen maken. Een
frame met een buiging brengt speelsheid met zich
mee, maar het kan ook gebruikt worden als
strakke eyecatcher. Het Double 44 profiel is een
stevig dubbelzijdig profiel die zowel vrijstaand als
hangend gebruikt kan worden.

De voordelen op een rij
Populair gebogen textielframe

Als cirkel, cilinder en curved

Vrijstaand en hangend

Open en closed variant

NF-04445 / NF-04440

NF-21445 / NF-21440

NF-56445 / NF-56440

Elke kleur mogelijk

Specificaties
44 mm

0,815 kilo/meter

6150 mm

Onverlicht
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Montage

Vrijstaand
Vrijstaand frame in een ruimte, met een

textieldoek aan beide zijden.

Aan het plafond
Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal

als verticaal mogelijk.

 

 

Afwerking

Open
Door de buitengroef kunnen accessoires

eenvoudig worden toegepast.

Closed
Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er

gaten in het profiel geboord worden zodat

accessoires bevestigd kunnen worden.
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Vormen

Cirkel
Een opvallend en

onderscheidend alternatief voor

een standaard textielframe.

Cilinder
Het voordeel van een cilinder is

dat die van alle kanten zichtbaar

is.

Curved
Ideaal als indrukwekkende

achter- of scheidingswand op

bijvoorbeeld beurzen.

 

 

Stabilizers
Stabilizers
Om de stabiliteit van het frame te garanderen dienen er

stabilizers in het frame geplaatst te worden, zodat de constructie

stevig is.
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Aanbevolen accessoires
Baseplates

Baseplate simple
FK-0100

Baseplate slim
FK-0105

Baseplate slim
refined
FK-0107

Baseplate heavy
FK-0110

Ceiling mounts

Ceiling mount
FK-0360

Suspension cable
FK-7900

  

Connectors

Frame connector
150 degrees
FK-0615

Frame connector
135 degrees
FK-0620

Frame connector 90
degrees
FK-0630

Frame connector
180 degrees
FK-0640

Led-componenten

Led spot
AF99-310
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Stabilizers

Stabilizer 43
NF-04438

   

Locksets

Lockset heavy
FK-0200

Lockset heavy short
FK-0205

Flexible lockset
FK-0430

Lockset stabilizer
FK-0220

Extension sets

Extension set heavy
FK-0500

Extension set
aluminium keeper
FK-0532

  


