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Ofte stillede spørgsmål

Kan Command™ strips til billedophæng holde plader 
af akustisk skum eller pyntetallerkener?
Ja, såfremt objektet er inden for vægtgrænsen, der er angivet for 
Command™ strips til billedophæng. Vi anbefaler ikke ophængning 
af vægtæpper eller andre typer Tekstiler. I forbindelse med 
pyntetallerkener skal du sørge for, at der er en jævn overflade, som 
strippen kan fastgøres til. Ophæng ikke værdifulde eller uerstattelige 
genstande.

Kan jeg genbruge Command™ strips 
til billedophængning?
Nej, Command™ strips til billedophængning kan kun bruges én gang. 
Command™ billedophæng (universelt og Malerlærredophæng) 
kan genbruges med en Command™ refillstrip (se vejledningen for 
at få flere oplysninger).

Kan stripsene monteres lodret og vandret?
De kan bruges i begge retninger.

  
Tips til anvendelse

• Vent syv dage efter at have  
   malet med at anvende dem.
• Må ikke hænges op over  
    senge eller på tapet.
• Ophæng ikke værdifulde eller  
   uerstattelige genstande.
• Ikke anbefalet til ophæng  
   af hylder, vægtæpper eller  
   tykke billedrammer.
• Monter ikke strips på  
   papir- eller tekstiloverflader  
   på rammen.

Teknologi i Command™ strips til billedophængning

Ikke alle trin til montering 
og fjernelse vises.

Se pakken for at få detaljeret 
vejledning, eller besøg Command.dk

OP TIL 
20 cm x 25 cm

OP TIL 
61 cm x 91 cm

OP TIL 
45 cm x 61 cm

OP TIL 
45 cm x 61 cm

OP TIL 
45 cm x 61 cm

OP TIL 
45 cm x 61 cm

900 g (2 par) 2,7 kg (2 par) 3,6 kg (2 par) 2,7 kg (2 par) 3.6kg 1.3kg

13cm x 18cm 28cm x 43cm 40cm x 51cm 28cm x 43cm 45cm x 61cm 45cm x 61cm

1,8 kg (4 par) 5,4 kg (4 par) 7,2 kg (4 par) 5,4 kg (4 par)

20cm x 25cm 45cm x 61cm 61cm x 91cm 45cm x 61cm

Maks. rammestørrelse

Vægtgrænse

Vægtgrænse

Maks. rammestørrelse

1642464

Billedophæng Dekorativt Gennemsigtig Generelle formål Baderum Udendørs Kabel

Indendør/
udendørs

Vandbestandige 
strips

God til 
ophængning af

Indendørs

Billedrammer

Spejle

Plakater

Breve   

Vægkunst

Malerlærred

Vægure

Boligudsmykning

Indendørs bortset 
fra badeværelser 

eller fugtige 
omgivelser

Boligudsmykning

Jakker

Tasker og 
rygsække

Halstørklæder og 
accessories

Blomsterkranse

Nøgler

Smykker

Indendørs bortset 
fra badeværelser 

eller fugtige 
omgivelser

Lys

Accessories

Blomsterkranse

Smykker

Nøgler

Boligudsmykning

Indendørs bortset 
fra badeværelser 

eller fugtige 
omgivelser

Koste

Nøgler

Kontorartikler

Rengøringsmate-
rialer

Hatte og jakker

Clipboards

Tasker og 
rygsække

Indendørs eller 
udendørs

Blomsterkranse

Festpynt

Termometer

X

Lyskæder

Sæsonbetonet pynt

Grilludstyr

Foderautomat

Indendørs eller 
udendørs

Håndklæder

Badesvampe og 
skrubbesvampe

Makeup

Opbevaring i badet 
eller på toiletbordet

X

Badekåber

Sæbe og 
toiletartikler

Badelegetøj

Indendørs

Ledninger

Lyskæder

Ophængning uden skader

Uden 
værktøj

Stærk 
klæbeevne

Nem 
at fjerne

Klik sammen Klæb på rammen Tryk fast på væggen Stræk for at fjerne

OP TIL 
20 cm x 25 cm

OP TIL
61 cm x 91 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

OP TIL 
45 cm x 61 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

Lille Mellem Stor Smal Universel Malerlærred


