
Plankdragers hout, heeft StoreMax dat ook 
in haar assortiment?
Plankdragers van hout nodig? StoreMax kan je hiermee verder helpen. Hieronder vind je enkele 
veel gestelde vragen over onze plankdragers van hout. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? 
Neem dan via dit contactformulier contact met ons op.

Inhoud (Kasten met legplanken)
- Hebben jullie plankdragers van hout in het assortiment?
- Hoeveel gewicht kunnen de plankdragers van hout dragen?
- Hoe bevestig je de plankdragers?
- Hoeveel kosten houten plankdragers?
- Hebben jullie ook nog andere uitvoeringen plankdragers?

Hebben jullie plankdragers 
van hout in het assortiment?
StoreMax heeft ook houten plankdragers in het assortiment. De houten plankdragers uit onze 
functionele lijn zijn zowel luxueus als eenvoudig en staan daarom goed in ieder interieur. Soms is 
een simpele, functionele plankdrager meer dan genoeg aankleding.

Hoeveel gewicht kunnen de plankdragers
van hout dragen? 
Het draaggewicht van plankdragers van hout bedraagt 10 kg per drager. Je kunt de belastbaarheid 
van de planken verhogen door pluggen te gebruiken die geschikt zijn voor jouw type muur. 
Daarnaast is het ook verstandig om naar de belastbaarheid van de planken te bekijken. Al deze 
factoren hebben invloed op het draagvermogen van jouw plankdragers.

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


Hoe bevestig je de plankdragers?
Onze StoreMax plankdragers bevestig je makkelijk en simpel door gaten in de muur en in je plank 
te boren en de plankdrager hier in te schroeven. Bekijk hier online de handleiding.

Hoeveel kosten houten plankdragers?
Omdat wij geen online winkel hebben, staat op onze site niet hoeveel plankdragers van hout 
kosten. Informeer voor informatie over de prijs van de StoreMax houten plankdragers bij je 
dichtstbijzijnde leverancier.

Hebben jullie ook nog andere uitvoeringen 
plankdragers?
Naast functionele plankdrager verkopen wij ook nog vintage, moderne en klassieke plankdragers. 
Ook is het mogelijk om bij ons clips te bestellen waarmee je je plank op een gedekte manier 
kunt bevestigen doordat er geen beugel aanzit. Onze vintage plankdragers zijn geïnspireerd op 
het welbekende railsysteem. De moderne plankdragers hebben een RVS-look, en de klassieke 
plankdragers bestaat uit modellen die nog steeds populair zijn en hebben een hoge decoratieve 
functie.

https://www.storemax.eu/nl/handleidingen
https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers
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