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For kunstnere
Introduktion til galleriet



På de efterfølgende sider giver vi dig 
et indblik i hvordan galleriet er 

indrettet

2



3



VÆG A:
Højde...: 220 cm
Bredde: 830 cm
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VÆG B:

Højde...: 220 cm
Bredde:  800 cm
• Væggen består af 6 flader hver på 133 cm 

med vinduer imellem.
Det er derfor begrænset hvor store 
malerier der kan hænges op.
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VÆG C:

Højde...: 220 cm
Bredde:  i alt 852 cm

Væggen består af 
• 3 flader hver på 133 cm med vinduer 

imellem.
• 1 flade på  95 cm
• 1 flade på  58 cm
• 1 væg på 300 cm
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VÆG D:

Højde. .: 220 cm
Bredde.: 660 cm
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VÆG E:

Højde. .: 220 cm
Bredde.: 780 cm
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VÆG F:

Højde. .: 220 cm
Bredde.: 830 cm

1 flade á 350 cm
3 flader á 160 cm (vinduer imellem)
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VÆG G:

Højde. .: Alle plader 100 cm 
Bredde i alt .: 670 cm
• 5 plader á 100 cm
• 1 plade  á 170 cm

Væggen egner sig kun til billeder mindre 
end 80x80
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VÆG H:
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Højde. .: Alle plader 100 cm 
Bredde i alt .: 670 cm
• 5 plader á 100 cm
• 1 plade  á 170 cm

Væggen egner sig kun til billeder mindre 
end 80x80



PODIER:
Vi har podier af forskellig art til 
præsentation af kunsthåndværk.

12



MALERIOPHÆNG:

Du skal kun sørge for, at dine malerier er 
forsynet med ophængningssnor (stram) bag 
på dine værker så man ikke kan se snoren når 
billedet er hængt op.

Vi har ophængningssystem i loftet

med justerbare nylonsnore

og regulerbare kroge af forskellig art
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MALERIOPHÆNG:

Du skal blot sørge for at dine billeder er 
forsynet med forsvarlige snore på bagsiden, 
uden for mange knuder, så de er nemme at 
hænge op.
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