Plankdragers wit, is dat ook mogelijk?
Ben je op zoek naar witte plankdragers en heb je daar een vraag over? Hieronder vind je enkele
veel gestelde vragen over plankdragers. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? Neem dan via
dit contactformulier contact met ons op.

Inhoud (Plankdragers wit)
- Verkopen jullie witte plankdragers?
-	Wat voor andere soorten en uitvoeringen plankdragers
hebben jullie?
- Hoe installeer je de plankdragers?
- Hoeveel gewicht kunnen de plankdragers aan?

Hebben jullie ook witte
plankdragers in het assortiment?
StoreMax heeft inderdaad witte plankdragers in het classic opbergsystemen assortiment, namelijk
als onderdeel van de vintage lijn in meerdere assortimentsonderdelen:
- Classic Opbergsystemen (Element System)
- Plankdragers Decoratief
- Functionele plankdragers
- Plankdragers voor zwaar werk
- Clips
StoreMax biedt een breed assortiment aan decoratieve en functionele plankdragers, dus voor
ieders smaak zit er wel iets bij.

Wat voor soorten en uitvoeringen plankdragers
hebben jullie?
Onze plankdragers zijn onderverdeeld in vier categorieën met ieder zijn eigen kenmerken, namelijk
klassiek, functioneel, modern en vintage. De functionele plankdragers zijn gemaakt van hout en
metaal. De moderne plankdragers hebben 5 modellen met allen een geborstelde RVS-look die
niet zal misstaan in een strakke woonkamer of keuken. De klassieke plankdragers zie je bijna niet
zitten, en worden daarom ook wel onzichtbare plankdragers genoemd. Deze dragers zijn geschikt
voor planken met een diepte van 250mm. De categorie met vintage plankdragers biedt de meeste
kleurkeuze. Het ophangsysteem, bestaande uit de welbekende rails, is verkrijgbaar in het wit, zwart
of in een aluminiumkleur.

Hoe installeer je de plankdragers?
Plankdragers installeer je heel eenvoudig. De rails monteer je aan de muur en de plankdagers
worden opgehangen. De functionele en decoratieve plankdragers zijn voorzien van gaten waardoor
de schroef bevestigd kan worden. De decoratieve dragers zijn voorzien van een ‘achterkaart’ met
daarop een montage instructie. Hierop is ook te zien voor welke diepte de planken (kan verschillen
per drager) de drager geschikt is en welk draaggewicht van toepassing is.

Hoeveel gewicht kunnen de plankdragers
dragen?
Informatie over de belastbaarheid van de wandsystemen van StoreMax kun je achter op de
verpakking van het specifieke product vinden.a
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