
Galerijske šine

Razrez šin na poljubno dolžino.
Ob naročilu so nosilci za ''Profi''galerijsko šino že priloženi in vkjučeni v ceni šine. 
1.''Profi'' stenska šina 10x30mm, bela, d=2 in 3m, 20kg/tm 2.''Profi'' stenska šina, sreb. mat, d=3m, 20kg/tm 
3.'''Profi''stenska šina, grundirana, d=3m, 20kg/tm 4. Galerijska šina z osvetlitvijo 5. Stropna galerijska šina

Obešala

1. Ozko obešalo, 2.5kg 2. Široko obešalo, 5kg 3. Močno obešalo, 7kg 4. Zipper vzmetno obešalo, 10kg (samo 
za laks + ''Cobra'' z zajlo) 5. Varnostno obešalo (samo za laks + ''Cobra'' z zajlo)

Drsniki, vrvice, dodatki

1. Vodilo z vijakom, 7kg 2. ''Cobra'' fiksno vodilo z laksom 2mm, d=2m, 7kg 3. ''Cobra'' fiksno vodilo z jekleno 
zajlo 2mm, d=2m, 7kg 4. Mini fiksno vodilo z laksom 2mm, d=2m, 5kg 5. Laks 2mm 6. Jeklena vrvica 1,3mm  7. 
Zanka z objemko (laks ali jeklena vrvica), 5/7kg 8. Objemka za jekleno vrvico 1,3mm/laks 2mm 9. ''Kljuka'' vodilo 
kovinsko, 7kg 10. Zaustavljalec ''Stopper'' (za poševnine do 45°)

Izvedba terenskih montaž. Pokličite nas za informacije in ogled.
1. Nosilni stenski elementi za ''Profi'' galerijsko šino se namestijo na 35-50cm (vijak, vložek za betonsko steno, 
podložka, nosilec) 2. Način namestitve šine 3. Spojka za povezavo šin  4. Zaključna plastika, bela ali siva

Galerijska šina nudi rešitev obešanja in hitre menjave slik brez zamudnega in hrupnega 
vrtanja, ali uničevanja sten z vedno novimi luknjami. 
Rešitev, ki jo poznamo iz vseh svetovnih galerij in je enako uporabna v vašem domu, 
pisarni, razstavnih prostorih, izložbah…
Enkratna namestitev šine ter enostavna menjava in prerazporejanje slik ali drugih dekora-
tivnih izveskov kadarkoli si to zaželite. Opravimo tudi terensko montažo galerijskih šin, 
obešanje slik ter asistenco pri prostorski razporeditvi del. 

Pokličite nas za nasvet ali ogled!

Montaža

SISTEMI ZA OBEŠANJE SLIK
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Zavarovalni sistem

Žično obešalo in flefsibilno obešalo

OBEŠANJE SLIK - POSEBNE REŠITVE

Fiksni varnostni sistem v osnovi ščiti vaše slike pred krajo. 
A je primeren še za mnogo več in sicer: 
 varno pritrdi zunanje table, 
 težje slike ali ogledala varuje pred neželenimi 
            pemiki ali padci (javni prostori, jahte…), 
 nameščanje slik na strop ali poševne mansardne          
 stene, 
 primeren je za vse vrste sten ter neviden po namestitvi.

Kadar slik ne želite obešati jih lahko nivojsko razvrstite na 
lepo oblikovani aluminijski polici.
 Rešitev presega samo nameščanje slik, omogoča  
 kombinacije z  uporabnimi in okrasnimi predmeti, 
 nadomesti poličke v kuhinji in kopalnici… 
 Je estetska in uporabna popestritev vsakega, še 
 tako vsakdanjega prostora.

Stenska polica
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Kadar morate obesiti vaše slike, reklamna sporočila... na 
terenu, sejmih, prireditvah !
 Fleksibilna obešala lahko uporabite na vseh panojih 
 debeline od 11 do 35 mm. 
 Žično obešalo se uporabi skupaj s tanko kovinsko
  palico, ki jo zapognete po meri. .
 Kombinirajte z zanko z laksom ali jekleno vrvico ter
  obešalom. 

PREPUSTITE NAM

Skrb za reprezentančen likovni ambient in dobro 
počutje vseh v njem!
 Uokvirjanje likovnih in drugih del
  (certifikati, priznanja, požarni redi,
  ogledala…)
 Najem reprezentančnih umetniških del
 Nakup slik za darila
 Svetovanje in obešanje slik v vaših
  prostorih
 Restavriranje ter popravilo starih in
 poškodovanih del

Več informacij & spletna galerija 
umetniških del na www.studiocerne.si


