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BILDIS

BILDIS

HENGER DU BILDENE I TAKLISTA, SLIPPER 
DU Å LAGE HULL I VEGGEN



2 Juster bildekroken så den 
kommer i riktig høyde

Hekt bildet på plass. Dette 
er svært enkelt, fordi du kan 
holde opphenget fra veggen

Sjekk at bildet henger i 
vater

SLIK GJØR DU:

Hekt opphenget på plass 
i det skjulte sporet

1 43

BILDIS GIR DEG FRIHET
til å forandre så mye du vil. Veggen er like fin

Bilder skaper trivsel og lar deg sette ditt eget preg på 
hjemmet ditt. Med BILDIS slipper du skjemmende hull og 
kan variere bilder og plassering av hjertens lyst. BILDIS er 
like enkelt som det er genialt: BILDIS taklister har et skjult 

spor der du huker BILDIS bildeoppheng på plass. Dette gjøres 
etter at taklista er montert – helt uten verktøy. Får du flere 
bilder, er det bare å kjøpe flere BILDIS bildeoppheng og få 
dem på plass.

HENG FLERE BILDER I HØYDENFLYTT OPP OG NED FLYTT SIDEVEIS 

RINDALSLIST BILDIS

Det skjulte sporet går i listas fulle lengde. Det betyr at du kan huke fast 
BILDIS bildeoppheng akkurat der du vil, etter at lista er montert, og at du 
enkelt kan skyve det i begge retninger. Enklere og mer praktisk blir det ikke. 
Prisgunstig er det også, for taklista skal du jo ha uansett. 



BILDIS ER ET KOMPLETT SYSTEM

*Butikk bestiller esker Á 20 pakker 

av taklister og bildeoppheng

BILDIS oppheng med 
1,5 m nylontråd og 1 stk 
justerbar bildekrok
NOBB NR 51910176*

BILDIS oppheng med 
1,5 m stålwire og 1 stk 
justerbar bildekrok
NOBB NR 51910157*

Pakke med 2 stk  
justerbare bildekroker. 
Passer til både  
nylonsnor og stålwire.
NOBB NR 51910180*

 
21 x 34 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 51799141
21 x 45 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 45232736
21 x 45  x 4400  mm     NCS S 0500-N              NOBB        54314006

 
15 x 34 x 4400 mm     NCS S 0502-Y           NOBB       53404218
15 x 34 x 4400 mm     NCS S 0500-Y           NOBB       54314025
Denne lista erstatter glattkant til bruk i tak. Rette linjer og 
beskjedne mål gjør den velegnet i minimalistiske interiører.

BILDIS BH03 I MALT FURU
21 x 45 x 4400 mm   NCS S 0502-Y        NOBB     53404237
Med denne taklista får også den som liker klassiske interiører 
BILDIS-funksjon.

 
21 x 34 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 45232721
28 x 34 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 51910244
21 x 45 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 51799001

 
15 x 21 x 4400 mm    NCS S 0502-Y  NOBB 53404222
Denne lista erstatter glattkant til bruk i tak. Rette linjer og 
beskjedne mål gjør den velegnet i minimalistiske interiører.

BILDIS BH11 I MALT FURU 
21 x 70 x 4400 mm   NCS S 0502-Y        NOBB      53404192
Med denne taklista får også den som liker klassiske interiører 
BILDIS-funksjon.

BILDIS BT09 I MALT FURU 
27 x 44 x 4400 mm   NCS S 0502-Y         NOBB     53404184
Med denne taklista får også den som liker klassiske interiører 
BILDIS-funksjon.

BILDIS DRAMMEN I MALT FURU
27 x 45 x 4400 mm   NCS S 0502-Y        NOBB     53404203
En spennende rettlinjet list for det moderne interiøret.

BILDIS I MALT FURU MED DOBBELSKYGGE

BILDIS I MALT FURU

BILDIS I MALT FURU

BILDIS I MALT FURU MED ENKELSKYGGE



bildis.no
rindalslist.no

RINDALSLIST er Norges største leverandør av kvalitetslister. Listene dekker alle viktige 
stilarter. I tillegg produserer vi lister til bruk ved rehabilitering og restaurering av eldre 
bygninger. 

Hver uke sender vi biler ut fra fabrikken i Rindal, til forhandlere over hele landet. Noe av 
det viktigste vi gjør, er å sørge for at det ikke stopper opp for snekkerlagene og dere som 
pusser opp hjemme av mangel på listverk. Se hele det store utvalget på rindalslist.no 

SLIK MONTERER DU BILDIS TAKLISTER

BILDIS taklister monteres på samme måte som 
andre taklister, men stiftene må gå 20 mm inn i 
treverk av hensyn til vekta på bildene. 

Med 40 cm mellom hver stift, kan du henge inntil 
5kg i hvert BILDIS bildeoppheng og inntil 10 kg 
per meter list.

Hold kroken i bildeopphengets endestykke på 
skrå og huk det på plass i det skjulte sporet 
i lista. Gi det så et lett puff oppover, slik at 
bildeopphenget blir hengende pent ned langs 
veggen. 

Vil du fjerne et bildeoppheng –  f.eks. for å flytte 
det til en annen vegg – griper du øvre del av 
bildeopphenget med to fingre. Før så bildeopp-
henget ut av det skjulte sporet ved å trekke det 
ut fra veggen.

SLIK SETTER DU BILDEOPPHENGET PÅ PLASS I LISTA

JUSTERBAR 
BILDEKROK

GIPSSTENDER / 
TREVERK

20 mm


