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Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä!

Ei
työkaluja

Kiinnittyy
tukevasti

Irtoaa
siististi

Kiinnikkeillä
varustetut
kehykset

Sahalaitaiset
kehykset

Metallilankakiinnitteiset kehykset

Canvas

Kiinnikkeettömät
kehykset

Erittäin suuri
yleiskuvaripustin

Sahalaitainen
taulukoukku

Metallilankakiinnitteinen taulukoukku

Iso koukku
canvastaululle

Ison taulun
ripustusteipit

Painoraja

3.6kg

1.8kg

2.2kg

1.3kg

7,2 kg (4 paria)

Kehyksen enimmäiskoko

46cm x 60cm

20cm x 25cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

Julisteet

Julistekiinnityspalat

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Käyttövinkkejä

Voinko käyttää Command taulunkiinnityspaloja yleiskäyttöisen
tauluripustimen, sahalaitaisen taulukoukun
tai canvastaulun koukun kanssa mukana
tulevan kaksipuolisen kiinnityspalan sijaan?

• Odota maalaamisen jälkeen
seitsemän (7) päivää ennen käyttöä.
• Älä ripusta vuoteiden
yläpuolelle tai tapettiin.
• Älä käytä arvokkaiden tai
korvaamattomien esineiden
ripustamiseen.
• Ei suositella leveiden
hyllyjen, seinävaatteiden
tai esineitä sisältävien syvien
vitriinilaatikoiden asentamiseen.
• Käytä sisällä +10 °C +40 °C.
• Valmistele valokuvakehys
pyyhkimällä se hellävaraisesti
puhdistamiseen tarkoitetulla
isopropanolilla ennen kiinnitystä.

™

Ei, käytä mukana toimitettuja kiinnityspaloja tai kylpyhuoneessa
käytettävien Command™-tuotteiden vaihtopaloja. Command™taulunkiinnityspaloja ei ole tarkoitettu käytettäviksi yleiskäyttöisen
tauluripustimen, sahalaitaisen taulukoukun tai canvastaulun
koukun kanssa.

Asennetaanko Command™-sahalaitaripustin
tasaisesti seinää vasten?
Tauluripustimiin ripustetut kehykset asettuvat tasaisesti seinää vasten.

Miten syvä canvastaulu voidaan ripustaa
käyttämällä canvastaululle tarkoitettua
Command™-koukkua?
Command™-tuoteperheen iso koukku tai jumbo-koukku canvastaululle
pitää paikallaan enintään 38,1 mm syvän canvastaulun.

Älä käytä
seuraavilla pinnoilla:

Pintoja vahingoittamatta - Ei jätä jälkiä sisätiloissa

Karkeat seinät tai
epätasaiset pinnat

Maalatut seinät

Maalattu/lakattu puu

Maalattu kiviharkko tai betoni

Tapetti

Laatta
Tiili

Metalli

Lasi

Sileät, pehmeät pinnat

Laminaatit

Muut karkeat pinnat
ja pinnat, joihin liima
ei tartu

(useimmat muovit, akryyli, PVC, PE, PP)

Kankaat

1642464

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Taulujen kiinnitys

Koristeellinen

Kirkas

Yleiskäyttöön

Kylpyhuone

Ulkokäyttöön

Johto

Sisäkäyttöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisäkäyttöön, ei
kylpyhuoneeseen
tai kosteaan
ympäristöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisä- ja
ulkokäyttöön

Sisäkäyttöön

X

X

Vedenkestävät
kiinnityspalat
Sopii erinomaisesti Valokuvakehykset
ripustukseen

Sisustusesineet

Valot

Luudat

Pyyhkeet

Valoketjut

Johdot

Taulut

Kranssit

Korut

Päähineet ja takit

Kylpytakit

Valoköydet

Valoketjut

Peilit

Takit

Asusteet

Avaimet

Pesu- ja
hankaussienet

Kranssit

Canvas

Avaimet

Avaimet

Asiakirjapitimet

Saippua ja
peseytymistarvikkeet

Kausiluonteiset
sisustusesineet

Julisteet

Laukut ja reput

Kranssit

Toimistotarvikkeet

Meikit

Juhlakoristeet

Seinäkellot

Korut

Sisustusesineet

Laukut ja reput

Lasten kylpylelut

Grillausvälineet

Kirjeet

Huivit ja asusteet

Siivousvälineet

Suihkutilan tai
allaskaapin säilytys

Lämpömittari

Sisustusesineet

Lintulauta

