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ARTITEQ OPHANGSYSTEMEN
BIEDEN FLEXIBELE OPLOSSINGEN
VOOR DHZ GEOPTIMALISEERD READY-TO-SELLSCHAP GEEFT UW VERKOOP EEN BOOST

A

rtiteq levert sinds jaar en dag uiteenlopende ophangsystemen. Voor u erg
interessant is het kant-en-klare ophangconcept voor particulieren, op maat
van de dhz. De gepresenteerde systemen in dit ready-to-sellschap bieden de
mogelijkheid wanden flexibel op te smukken. Na een eenmalige, eenvoudige
montage worden schilderijen en andere decoraties makkelijk opgehangen én
achteraf verplaatst. Een langetermijnoplossing, zonder de muren te beschadigen.
Met dit uitgekiende schap wil Artiteq de komende jaren internationaal uitbreiden.
De doorgedreven kwaliteitscontrole en inhouse expertise met een eigen productontwikkeling staan hiervoor borg.
SLIMME OPHANGCONCEPTEN
Artiteq ontwikkelt al sinds 1995 veilige en
flexibele ophangconcepten voor lijsten en
andere wanddecoraties. Een dergelijk systeem
bestaat uit een ophangrail met ophangdraden
en haken voor wand- of plafondmontage. De
firma biedt een ruim assortiment met tal van
mogelijkheden.

Innovatie en kwaliteit

Constante innovatie is de kracht van Artiteq.
Bij het ontwerp en de productie streeft de
firma naar de beste kwaliteit. Daarbij worden
milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel
gedragen. Het succes van Artiteq beperkt zich
dan ook niet tot vestigingsland Nederland,
want het bedrijf verkoopt in meer dan zestig
landen.

SPECIAAL VOOR
DE DOE-HET-ZELF

Dennis van Boxtel (Managing Director):
“Het nieuwe schap spreekt nog meer
doe-het-zelf-zaken aan”

Sterke aanpak

Artiteq is een trouwe partner die blijft werken
aan een prima klantenrelatie. Artiteq denkt
mee, evalueert continu en schakelt razendsnel.
De afgelopen jaren is het assortiment grondig
aangepast, met nieuwe ontwikkelingen op het
vlak van product en verpakking tot gevolg, en
een passend antwoord op logistieke wensen.
Ook de vraag van de retailer met betrekking
tot zijn winkelinrichting is gewijzigd. Al deze
uitdagingen resulteren in een kant-en-klaar
schap.

Compleet schap

Het nieuwe ready-to-sellschap omvat vier bestsellers voor de doe-het-zelf. Het geeft de
consument keuze uit drie wandsystemen: het
Basic of Click Rail systeem met een snelle,
eenvoudige montage, en de Info Rail, hét
presentatiesysteem voor kaarten of tekeningen,
thuis en op kantoor. Daarnaast is er ook het
plafondsysteem Top Rail, ideaal in combinatie
met systeemplafonds.

Positie verbreden

De ready-to-sellmodule is geknipt voor de dhz

Artiteq wil zijn positie in het doe-het-zelfsegment internationaal nog meer verbreden.
Om dit te realiseren, werd een vernieuwd
assortiment ontwikkeld. Dennis van Boxtel,
Managing Director van Artiteq: “We zijn
ervan overtuigd dat dit innovatieve schap
meer winkels over de streep zal trekken om
deze functionele systemen op te nemen. Met
onze ervaring en successen uit het verleden
hebben wij hier alle vertrouwen in.”

Wanddecoratie is flexibel op te hangen
en gemakkelijk te verplaatsen
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