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Geïsoleerd transport

De Christoffel® beschermt schilderijen tegen 
klimatologische invloeden, temperatuurwisselingen, 
stof, vocht en mechanische invloeden zoals trillingen 

en schokken. Voor de Christoffel® werd een speciale 
transporttool ontwikkeld die het kantelen van de kist 

voorkomt en tillen en verrijden aanzienlijk vergemakkelijkt. 
Bij de maatvoering is rekening gehouden met de standaard 

transportmaten en een maximale deurbreedte van 80 cm. 
De panelen bezitten een uitmuntende isolerende kwaliteit. 

Het stof- en spatwaterbeschermende FB20 sluitsysteem 
biedt optimale bescherming van uw transporten en 

zorgt bij vertrek en aankomst voor razendsnelle montage 
en demontage. Christoffel® is verkrijgbaar in een niet 

geïsoleerde en geïsoleerde versie. De Christoffel® voldoet 
volledig aan de hoge eisen die de kunstwereld aan 

transporten stelt.

Variabel van binnen, hanteerbaar van buiten

De Christoffel® is ontwikkeld voor het verticaal vervoeren 
van schilderijen. Hierdoor is de positie van het schilderij 

bij zowel het verpakken, het transport en de expositie 
altijd dezelfde. De boxen zijn voorzien van een gebufferd 
frame, dat het schilderij beschermt tegen buitensporige 

mechanische invloeden. Het gebufferd frame is voorzien 
van een verstelbaar interieur om verschillende afmetingen 
en formaten van schilderijen te kunnen borgen. De trans-

portbox is aan de binnenzijde voorzien van hoogwaardige 
isolatiepanelen die, samen met een hygroscopische laag, 

zorgen dat het schilderij beschermd wordt tegen extreme 
temperatuurschommelingen en condensvorming.

Christoffel® I - II - III - IV
De Christoffel® is verkrijgbaar in vier standaard formaten. 

De hoogte en lengte van de boxpanelen zijn gelijk,  
waardoor de transportbox geschikt is voor transport van 

zowel portret als landcape formaten. 

Sint Christoffel is de patroonheilige van alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, 
schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakebusschutters, 

hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen 
besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, 

hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en van de 
bewoners van de stad Roermond, waar een groot beeld van hem 

met Christus op zijn schouder de top van de kathedraal siert. In die 
stad staat de enige Sint Christoffel kathedraal ter wereld.
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Afmetingen
Omschrijving Buitenafmeting in Max. schilderijafmeting

Christoffel® l 1270 x 390 x 1270 mm  900 x 150 x 900 mm

Christoffel® lI 1520 x 390 x 1520 mm 1150 x 150 x 1150 mm

Christoffel® lII 1920 x 390 x 1920 mm 1540 x 150 x 1540 mm

Christoffel® lV 2320 x 390 x 2320 mm 1940 x 150 x 1940 mm

Andere formaten op aanvraag

Materialen
Panelen Glasvezel versterkt polyester skin, foam kern 

sandwichpaneel met een hoge doorsteekwaarde.

Profielen Aluminium

Lijmverbindingen Kitverbinding tussen panelen en aluminium.

Bekleding Binnenzijde panelen zijn voorzien van hoogwaardige  
isolatie samen met een hygroscopische beschermplaat 
bekleedt met vilt.  
Of een LD-29 foam laag bekleed met vilt.

Bekleding verstelbaar interieur LD-45 PE-foam

Dempers (zie specificatie)


