
Plankdragers onzichtbaar, wat zijn de 
mogelijkheden?
Plankdragers onzichtbaar monteren? Dat kan met de materialen van StoreMax. Je kunt de 
plankdragers onzichtbaar of verdekt plaatsen. Hieronder vind je enkele veel gestelde vragen over 
onze onzichtbare plankdragers. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? Neem dan via dit 
contactformulier contact met ons op.

Inhoud (Plankdragers onzichtbaar)
- Verkopen jullie onzichtbare plankdragers?
-  Wat voor andere soorten en uitvoeringen 

plankdragers hebben jullie?
- Hoe bevestig je de plankdragers?
- Wat zijn de prijzen van de plankdragers?

Verkopen jullie 
onzichtbare plankdragers? 
Onzichtbare plankdragers zijn geschikt voor het laten ‘zweven’ van planken. Met andere 
woorden: de plankdragers zijn zo ontworpen dat je niet de beugels van de drager ziet zitten. 
StoreMax Shelving heeft clips in het assortiment die geschikt zijn voor het verdekt bevestigen 
van jouw planken. De clips kunnen een gewicht van maximaal 20 kg dragen en zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen. Het is overigens ook mogelijk om een ‘zwevend’ wandpaneel 
van StoreMax te bevestigen. Bij een zwevend wandpaneel zit het ophangmechanisme aan de 
achterkant waardoor deze niet zichtbaar is.

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/contact


Wat voor andere soorten en uitvoeringen 
plankdragers hebben jullie?
Wij hebben klassieke, functionele, moderne en vintage soorten plankdragers in het assortiment, 
ieder met zijn eigen kenmerken. De functionele plankdragers zijn gemaakt van hout. De moderne 
houtdragers hebben een RVS look en de klassieke zijn van metaal en stralen eenvoud uit. 
Als laatste hebben we ook nog vintage ogende plankdragers in het assortiment, namelijk de 
welbekende metalen rails. Zo kun je de plankdrager perfect laten matchen met de rest van je 
inrichting.

Hoe bevestig je de plankdragers?
Clips bevestig je door gaten in de muur te boren, en de clip vervolgens in de muur te schroeven. 
Vervolgens maak je je onzichtbare plankdrager passend door de plank ertussen te houden en het 
onderdeel aan te duwen en vast te schroeven. De handleiding van deze en de andere plankdragers 
zijn op onze site te vinden.

Wat zijn de prijzen van de plankdragers?
StoreMax heeft geen eigen webshop, en er zijn op deze site dan ook geen prijzen te vinden. 
Informeer naar de prijzen bij een van onze verkooppunten bij jou in de buurt die onze plankdragers 
systemen aanbieden (StoreMax Shelving) of bekijk hun online assortiment.

https://www.storemax.eu/nl/faq/opbergen-aan-de-wand/Plankdragers-hout
https://www.storemax.eu/nl/handleidingen
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