VOLG ONS OP:

GRIPPLE
OPHANGSYSTEMEN
VOOR AKOESTISCHE EILANDEN EN BAFFLES

WWW.OBIMEX.NL

ANGEL
Ontworpen voor het ophangen van akoestische eilanden
en baffles op plekken waar uitstraling belangrijk is.

 EENVOUDIGE BEDIENING
met één hand af te stellen

 MODERN UITERLIJK

ter aanvulling op de uitvoering van de ophanging

 UITGEBREID ASSORTIMENT

 VERSCHILLENDE UITEINDEN
verkrijgbaar voor verschillende
type bevestigingen

W
 ORDT ALTIJD ALS
COMPLETE SET GELEVERD

dwz plafondmontage-kabel-Angel samen

aan eindbevestigingen, maakt montage
op de meeste plekken mogelijk

Maximale veilige werkbelasting
Variabele maximale werkbelasting. Neem contact op met de technische dienst voor meer info.
Probeer het product uit voor gebruik met het product van de fabrikant.

Installatie
Release
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VOLG ONS OP:

ANGEL UITEINDEN
Het Angel assortiment is nu veelzijdiger
met een ruime keuze aan bevestigingen
voor verschillende toepassingen.

Onderstaande opties, m.u.v. de Helix en de Helix mini, zijn niet uit voorraad leverbaar.

HELIX & MINI HELIX

CENTRAL EXIT (M6)

• Universeel – Ideaal voorinstallatie
van akoestischeglasvezelpanelen
methoge dichtheid

• Uitwendig schroefdraad, ideaal
voor directe bevestiging op
verlichtingsarmaturen,
frames en akoestische panelen

• Helix eenvoudig met inbussleutel
in paneel vast te draaien
• Zijdelingse kabeluitgang of Centrale
kabeluitgang voor Angel Helix

• Verkrijgbaar in M6
• Standaard 15 mm uitwendig
schroefdraad
• Centrale kabeluitgang

HAAK

SCHIJF

• Ideaal voor het ophangen van
verlichting, signalisatie, eilanden
of in combinatie met oogbouten,
veerclips en draadankers

• Ideaal voor gebruik met rails voor
de bevestiging van verlichting en
railophangingen

• Met extra veiligheidssluiting

• Zijdelingse kabeluitgang

• Schijfdiameter: 17,5 mm

• Geïntegreerde haak met
5 mm speling
• Zijdelingse kabeluitgang

SIGNALISATIE RAILS
• Ideaal voor het ophangen van
signalisatie panelen aan rails
of met schroeven.
• 2 Schroefgaten voor een
directe bevestiging

BLACK LINE
Onze gebruiksklare ophangsystemen
in zwarte uitvoering geven uw
montage een nog fraaier uiterlijk.

• Centrale kabeluitgang
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EINDBEVESTIGINGEN

STEELDECK HAAK

OOK ALS

BLACK

LINE

 Kan worden bevestigd in gaten van 6 mm
 Ideaal voor bevestiging in staaldak/damwandprofiel
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem
 Veilige bevestiging, eenvoudig los te maken
 De veilige werkbelasting hangt af van de dikte van het staaldak/damwandprofiel
 Beschikbaar in kabel lengtes van 1 tot 10 meter

Installatie
Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Nr. 1

59

Ø5

24

Veiligheidscoëfficiënt 5:1 is gebaseerd op steeldeck van
2 mm dikte.Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

Beschikbare hangers

B
C

A

Op voorraad

DWARSANKER

OOK ALS

BLACK

LINE

 Ideaal voor bevestiging in steeldeck/damwandprofiel,lichtarmaturen
of elk andere holle structuur
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem
 Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en “black line”.
 Beschikbaar in kabel lengtes van 1 tot 10 meter

Installatie
Maat

AØ
(mm)

BØ
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Nr.1

4,2

5,9

8

40

5,8

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

Beschikbare hangers
C

D
A

B

Op voorraad
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VOLG ONS OP:

LUS

OOK ALS

BLACK

LINE

 Ideaal voor het maken van een lus om houten, betonnen of metalen
balken of andere structuren
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem
 Beschikbaar in kabel lengtes van 1 tot 10 meter
 Verkrijgbaar in Gegalvaniseerd staal of “black line”.

Installatie

Maat

A (mm)
Indicatief

B (mm)
Indicatief

Nr. 1

30

60

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen

Beschikbare hangers

A

B

Op voorraad

DRAADEINDE

OOK ALS

BLACK

LINE

 Ideaal voor bevestiging in beton, geleverd met een spreidanker
 Beschikbaar met M6
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem
 Beschikbaar in kabel lengtes van 1 tot 10 meter
 Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en “black line”.

Installatie

Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Nr. 1

M6

20

48

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

Beschikbare hangers

C
A

Op voorraad

B
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EINDBEVESTIGINGEN

MINI-HAAK

OOK ALS

BLACK

LINE

 Eenvoudig en snel te monteren op verlichting, schroefoog of caddy klem.
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set met kabel en klem

Installatie
Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Nr. 1

4,5

5

55

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

C

Beschikbare hangers

B
A

Op voorraad

DECO

OOK ALS

BLACK

LINE

 Esthetisch en eenvoudig te bevestigen
 Ideaal voor het ophangen van plafondeilanden, baffles of verlichting.
 Bestaat uit 2 delen; te monteren met een hout- of betonschroef
 Gebruiksklaar, geleverd als complete set

Installatie

Te bevestigen met M6 schroef

Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Nr. 1

18

14

26

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

Beschikbare hangers
C

B

Op voorraad
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VOLG ONS OP:

TCW TWISTCLIP
 Clip voor rails in verlaagd plafond (T24)
 Eenvoudig en snel te monteren, zonder gereedschap
 Discreet, esthetisch en licht van gewicht
 Kan na montage nog op de rails worden verplaatst of verwijderd
 Maximale belasting: 5 kg per ophangpunt
 Gebruiksklaar

Installatie
Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

Nr. 1

40

32

24

15

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

A

Beschikbare hangers
B

C
D

Op voorraad

BETONNAGEL
 Tot 6 x sneller dan traditionele systemen (boren en bevestigen)
 Eenvoudig te bevestigen met een kruitschiethamer (DX460)
 Gebruiksklaar
 Verkrijgbaar met nagels lengte 22 en 32 mm

Installatie
Maat

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Nr. 1

18

14

26

Nr. 2

18

14

26

Voor een juiste montage verzoeken wij u de
montagevoorschriftenvan de fabrikant op te volgen.

Beschikbare hangers

Op voorraad

22 mm

27 mm
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STEL JE PRODUCT SAMEN
1

KIES HET TYPE PRODUCT

Angel Helix Zijdelingse
kabeluitgang
ALSHX1

Op voorraad

2

Angel Haak
ALHK1

Angel Signalisatie rails
ALCT1

Angel Schijf
ALSD1

4m

5m

10 m

Steeldeck haak
TH

Op voorraad

2m

Op voorraad

3m

Op voorraad

KIES UW EINDBEVESTIGING

TCW Twistclip
TCW

Draadeind M6 x 20 mm
EF6

Lus
FR

Deco
ED6

Dwarsanker
SP

Op voorraad

Op voorraad

Op voorraad

Op voorraad

Op voorraad

DX32
DX32
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Angel Central Exit (M6)
ALCM61

KIES DE GEWENSTE KABELLENGTE (in meters)

1m

3

Mini Helix
ALSMHX1

Mini haak
ECS

Op voorraad

De levertijd van ‘black line’ producten is ca. 10-15 werkdagen.

VOLG ONS OP:

GRIPPLE
COMPATIBILITEIT
Gripple is onafhankelijk getest met de meestvoorkomende
plafondeilanden in Nederland. De geteste belasting is 12,5 kg per
ophangpunt, maar tevens afhankelijk van het bouwkundig plafond.
De volgende eilanden zijn met de ophangers van Gripple getest*:
Type plafondeiland

Ophangpunten

Ecophon Solo

6 stuks

Rockfon Eclipse

6 stuks

Armstrong Optima Canopy

6 stuks

Owa Selecta Grande

6 stuks

AMF Topiq Sonic Element

6 stuks

*Testrapport op aanvraag
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ONZE PRODUCTEN
Het productassortiment van Obimex is onderverdeeld in vier segmenten.

PLAFONDS

Systeemplafonds, gipsplafonds, monolithische
plafonds, plafondeilanden, metalen plafonds en
plafondspecials.

WANDEN

Systeemwanden en glazen wanden van ons
eigen merk Obiwand, metal stud-wanden en
wandakoestiek.

VERLICHTING

AFVOEGMATERIALEN

Duurzame en energiebesparende verlichtingsoplossingen zoals led armaturen, inbouwspots,
wandstralers en toebehoren.

Een compleet aanbod in voegenvullers, ready-mix
pasta’s, gaasband, flexcorners en - gereedschappen. Altijd voorop met nieuwe innovaties vanuit
Amerikaanse drywall-expertise, zoals Sudden Bond
Refill-dozen, skimming blades en finishing boxes.

VOLG ONS OP:

OBIMEX
ONLINE
Veel klanten van Obimex plaatsen hun bestellingen bij voorkeur telefonisch.
Het persoonlijke contact met onze medewerkers wordt nog altijd zeer gewaardeerd.
Toch zien we de laatste jaren een toename van het aantal bestellingen via e-mail.
Ook onze webshops worden steeds beter bezocht.
DE OBIMEX-WEBSHOP
Via webwinkel.obimex.nl kun je al onze producten en
materialen snel en eenvoudig bestellen. Het assortiment
is overzichtelijk weergegeven en dankzij een slimme
zoekmachine vind je snel wat je nodig hebt.
DE WEBSHOP AFVOEGEN.NL
Op afvoegen.nl kunnen afvoegers, wandafwerkers en
andere vaklieden terecht voor ons complete assortiment
afvoegmaterialen en -gereedschappen.

DE GRATIS AFBOUW APP
Met de Afbouw App biedt Obimex de afbouwwereld een
interactief platform, met altijd actuele informatie over belastingen, wetgeving, Arbo, producten en nog veel meer. Een
bijzondere community waar de hele branche ook ideeën en
inzichten uitwisselt. Daarnaast volg je hier de belangrijkste
leveranciers van de Nederlandse afbouw. De Afbouw App is
gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play.

NU OOK BEREIKBAAR
VIA WHATSAPP!
SCAN DE QR-CODE

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
T +31 (0)546 45 55 13
E verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL

