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Ø70 mm

Ø45 mm

monta˚ na p∏ycie MDF

Gniazdo mocujàce (aluminium) na p∏yt´ (komplet) OP01P
na p∏yt´ MDF gr. 18 mm
otwór w p∏ycie Ø40 mm

CHR

Ø70 mm

Ø45 mm

monta˚ na Êcianie

Gniazdo mocujàce (aluminium) na Êcian´ (komplet) OP01S

Ø55 mm
monta˚ na p∏ycie MDF

PierÊcieƒ wzmacniajàcy OP11
do OP01P

CHR

Ø70 mm

Ko∏nierz do Êciany (tworzywo) OP02

CHM CZA

30

Wieszak prosty OP03

33

Wieszak ∏amany OP04

CHR

CHR

CHR

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny CHM – chrom metalizowany CZA – czarny

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wieszaki, wsporniki pó∏ek

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny CHM – chrom metalizowany CZA – czarny

6,5

Wspornik do rury owalnej krótki OP06
do rury owalnej 30 x 15 mm, gr. 1,2 mm

CHR

33,5

Wspornik do rury owalnej d∏ugi OP07
do rury owalnej 30 x 15 mm, gr. 1,2 mm

CHR

L

Wspornik pó∏ki OP08    L = 38
OP08A L = 28

CHR

ZaÊlepka (tworzywo) AC909C
do AC902B
g∏ówka 42 x 16 mm

Rura owalna AC902B
rura owalna 30 x 15 mm
gr. 1,2 mm
L = 300

CHR

CHR

CHM CZA

36

Wieszak pochy∏y OP05

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl



OPTICO
strona 4
wsporniki pó∏ek, gniazda, pó∏ki

42

Wspornik pó∏ki z uchwytami do rury owalnej OP09
do rury owalnej 30 x 15 mm, gr. 1,2 mm

CHR

Wspornik pó∏ki z przyssawkà (plexi) OP10

BZB

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny CHR – chrom metalizowany BZB – bezbarwny BZM – bezbarwny matowy

25

Pó∏ka owalna (plexi) OP21

BZM

25

Pó∏ka owalna z listwà cenowà (plexi) OP22

BZM

Ø22 mm

Ø4 mm
otwór w p∏ycie

Gniazdo mocujàce (plexi) OP20
do p∏yty gr. 18 mm

CHM BZB

14

Wspornik (plexi) OP23

BZB

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wsporniki, pó∏ki, wieszaki 

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny BZB – bezbarwny

L

Wieszak pojedynczy OP29A
L = 15
OP29B
L = 20
OP29C
L = 25

CHR

Podwójna pó∏ka obrotowa do butów lekkich (plexi) OP26

BZB

Podwójna pó∏ka obrotowa do butów lekkich (plexi) OP28

BZB

Pó∏ka obrotowa do butów lekkich (plexi) OP27

BZB

20

Wspornik pó∏ki (plexi) OP24

BZB

Pó∏ka obrotowa do butów lekkich (plexi) OP25

BZB

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wieszaki

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny

20

Wieszak ∏amany OP31

CHR

24

Ø14

Wieszak do pi∏ek OP32

CHR

L

Wieszak podwójny OP30A
L = 15
OP30B
L = 20

CHR

Wszystkie wymiary podano w centymetrach, chyba ˚e w opisie artyku∏u jest inne oznaczenie.

Podstawowe modu∏y konstrukcyjne (rozpi´toÊç pó∏ek) wynoszà 60, 90 i 100 cm.

JeÊli w opisie artyku∏u nie podano materia∏u, z którego zosta∏ wykonany, oznacza to, ˚e jest stalo-
wy. Gniazda wykonano z wysokogatunkowego aluminium.

W artyku∏ach chromowanych pow∏oka galwaniczna sk∏ada si´ z trzech warstw (nikiel matowy, ni-
kiel b∏yszczàcy, chrom b∏yszczàcy).

Uwaga: wyglàd artyku∏ów mo˚e ró˚niç si´ nieznacznie od rysunków oraz zdj´ç zawartych w katalogu.

OPTICO to bezkonkurencyjny system do ekspozycji towaru bezpoÊrednio na Êcianie dla ka˚dego sklepu 
i punktu sprzeda˚y.

Samoblokujàcy system gniazd zapewnia b∏yskawiczny monta˚ i równie szybkà zmian´ aran˚acji. Dzi´ki
unikatowej konstrukcji gniazda aluminiowe mo˚na montowaç zarówno na Êcianie noÊnej, jak i w dowolnej
p∏ycie MDF o gr. 18 mm. Umieszczone w gniazdach pó∏ki, wsporniki, wieszaki i uchwyty pozwalajà ekspo-
nowaç nawet ci´˚sze towary. Dope∏nieniem systemu OPTICO sà montowane w p∏ycie gniazda z plexi 
do ekspozycji towarów lekkich. 

Futurystyczne wzornictwo wycinanych laserem akcesoriów podparte neutralnà kolorystykà chromu i bez-
barwnego plexi nadaje wn´trzu nowoczesny wyglàd.

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wieszaki na wsporniki z rury owalnej

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny

RD825 Wieszak pochy∏y RD825A Wieszak pochy∏y RD826 Wieszak prosty

RD842 Wieszak galanteryjny RD843ABC Wieszak pojedynczy RD844ABC Wieszak podwójny

RD845ABC Wieszak z plakietkà cenowà RD846 Wieszak zygzakowy RD847 Wieszak do pi∏ek

RD861 Wieszak prosty podniesiony RD862 Wieszak ∏amany podniesiony RD863 Wieszak pochy∏y podniesiony

RD864 Wieszak ∏ukowy RD865 Wieszak do torsów Wieszaki na wsporniki z rury owalnej
30 x 15 mm, gr. 1,2 mm (AC902B)

CHR

RD826A Wieszak prosty RD827 Wieszak ∏amany RD827A Wieszak ∏amany

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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Zestaw p∏ytowy Naro˚nik p∏ytowy

Lada
(system BOX)

Gondola p∏ytowa
(system UNIVERSAL)

Zestaw 
p∏ytowy (listwowy)

Zestaw naÊcienny

24
0

15
0

24
0

24
0

24
0

90
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