
1 SYSTEEM  1.000 MOGELIJKHEDEN.
GARANT Easyfix – het geniaal eenvoudige bevestigingssysteem 
voor een goed georganiseerde werkplek.



Visuele netheid
De antracietkleurige basisplaten onderscheiden zich dui-
delijk van de achtergrond en scheppen daardoor een hoge 
visuele netheid. Er ontstaan horizontale en verticale struc-
turen, die het vinden van het juiste gereedschap vergemak-
kelijken. Optische netheid bespaart veel tijd en maakt het 
werk efficiënter.

Eenvoudig in gebruik
De GARANT Easyfix haken en houders zijn heel gemakkelijk 
met één hand te bevestigen en naar behoefte weer los te 
nemen. Zodoende kan het benodigde gereedschap op de 
plek worden gepositioneerd waar het ergonomisch zinvol is.

Inzet en uitname
  Veilig ophangen van gevoelig gereedschap zoals meet- 

apparatuur of boren met de speciale kunststof haken en 
houders.

  Dankzij de overzichtelijke rangschikking van het gereed-
schap is veilige uitname mogelijk.

Bekroond design
Het GARANT Easyfix-systeem werd bekroond met de 
felbegeerde German Design Award.

Het idee: een nieuwe manier van denken – opnie 
MET DE PRODUCENTKWALITEIT VAN DE HOFFMANN GROUP.
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Modulair en universeel
Of het nu gaat om een geperforeerde wand, beton, hout, 
werkblad of trap: de haken en houders, alsook de 
Multifix-rail, zijn dankzij de modulairiteit van het systeem 
op uiteenlopende ondergronden te bevestigen.

uw ordenen.

Belastbaar en vormstabiel
Alle haken en houders blijven ook bij hoge belastingen 
vormstabiel zonder te verbuigen. De kunststof houders 
zijn gemaakt van slagvaste kunststof.

Breed assortiment
Of het nu om gevoelig gereedschap, grote apparaten, 
gebruiksvoorwerpen voor diverse toepassingsgebieden 
gaat: wij hebben de geschikte haken en houders:

  Veelvoud aan universeel toepasbare stalen haken.

  Gereedschapsspecifieke kunststof houders geschikt 
voor een breed scala aan gereedschappen.
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Aflegbord / Opslag

De wereld van GARANT Easyfix
ONEINDIGE BEVESTIGINGS EN
INDELINGSMOGELIJKHEDEN.

Uitbreidingen

De basics

Stalen haken en -houders
Voor een snelle en snelle bevestiging
van gereedschap.

Kunststof haken en -houders
Voor de individuele gereedschapsbevestiging.

Basisplaatuitbreidingen 
Met de Vario-basishouders, de wandmontageplaat, de tafelbasisplaat en 
de Multifi x-rail vergroten wij uw bevestigingswereld.
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Shadowboards
Geschikt voor onze 
hardschuiminlays.

Aflegborden, boxen en
open magazijnbakken
Voor het opbergen van onderdelen.

Voor alle geperforeerde
wanden van GARANT
Universeel systeem voor alle GARANT bedrijfsin-
richtingen zoals gereedschapswagen, Workstation, 
werkbank , kasten, montagehocker, etc.

Voor GARANT-trappen
Ook op de trap het gereedschap altijd bij de hand.

Voor GARANT-apparaten
Ook hier kunt u de 
GARANT Easyfi x-techniek gebruiken.

Bevestigingsmogelijkheden
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De GARANT Easyfix  
stalen haken en -houders
MODULAIR, PRAKTISCH EN ABSOLUUT STERK !

Eersteklas materiaalkwaliteit
  Roestvrij edelstaal.

  ⌀-diktes van 4 – 6 mm leverbaar.

  Grote stijfheid, geen verbuigen.

Haak en basisplaat van topklasse
  Praktisch en eenvoudig in het gebruik.

  Kunststof in antracietgrijs.

  Absoluut slijtvast en duurzaam.

  Bestand tegen hoge temperatuurschommelingen,  
wordt niet poreus.
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Doordacht systeem
  Eenvoudige montage aan geperforeerde wanden, aan 

rails of directe wandmontage met wandmontageplaat.

  Grote verscheidenheid en keuze. 

  Voor elk probleem een oplossing.

Absolute veiligheid
  Afgeschuinde rand – daardoor geen risico op letsel.

  Hoge draagkracht, geen verbuigen van de stalen haak.

  Geen krassen op de geperforeerde wand.

  Geen vasthaken van gereedschap.

Eenvoudig in gebruik
  Vastklikken en losmaken met slechts één hand !
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De GARANT Easyfix stalen 
haken en houders
BIEDEN UITGEBREIDE KEUZE EN  
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN.

➊ Enkelvoudige stalen haken
In verschillende lengtes en hoeken voor  
een veelvoud van toepassingen.

➋ Dubbele stalen haken
In verschillende lengtes, breedtes en hoeken, met open of gesloten haken, 
geschikt om gereedschap op te leggen of op te hangen.

➌ Speciale stalen haken
Voor speciale toepassingen, zoals buishouder, ringhouder of rolhouder.
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Doordacht systeem
  Eenvoudige montage aan geperforeerde wanden, 

de Multifix-rail of directe wandmontage met wand- 
montageplaat.

  Grote veelvoud en keuze uit diverse haken en houders.

De GARANT Easyfix  
kunststof haken en houders
MODULAIR, PRAKTISCH EN ABSOLUUT STERK !

Eersteklas materiaalkwaliteit
  Slag- en breukvast.

  Van recycelbare kunststof PA6 GF20.

  Geen scherpe randen.

  Absoluut torsiestijf – grote draagkracht.
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Eersteklas haken
  Doelmatig en veelzijdig in gebruik.

  Kunststof in antracietgrijs.

  Absoluut slijtvast en duurzaam.

  Wordt niet poreus.

  Bestand tegen temperatuurschommelingen.

Voor elk gereedschap de juiste 
houder

  Klappervrij, nauwsluitende klemming van het 
gereedschap in de bijbehorende gereedschaps-
specifieke kunststof houders.

  Krasvrij contact van de houder met het 
gereedschap.

  Grote mechanische vastheid.

Eenvoudig in gebruik
  Kunststof haken en houders worden 

inclusief basisplaat geleverd.

  Basisplaat vastklikken, houder opsteken, klaar.
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De GARANT Easyfix kunststof
haken en houders
GEREEDSCHAPSSPECIFIEKE HOUDERS EN
UNIVERSELE KUNSTSTOF HAKEN.

➊ Universele kunststof haken
In uiteenlopende lengtes, als enkele- en dubbele haken geschikt
voor verschillende toepassingen.

➋ Kunststof houders om te klemmen
Met diverse klemdiameters, zowel vaste als fl exibele klemmen.

➌ Speciale kunststof houders
Perfect aangepast aan het op te bergen gereedschap. 
Gereedschap kan niet in de houder wegglijden of klapperen.

Tanghouder Ratelhouder Slanghouder Dopsleutelhouder
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Uitgebreide mogelijkheden met de
Vario-basishouders.
ER KAN NOG VEEL MEER !

Aanbrengen hoe en waar u maar wilt
  Direct monteren aan wand (beton, plaatstaal of hout) en 

werkblad.

  Monteren aan geperforeerde wand door montage aan 
basisplaat (apart verkrijgbaar).

  Verhoging van de belastbaarheid van de Multifi x-rail: 
per Vario-basishouder met 10 kg (maximaal 50 kg). 
Daardoor kunnen ook 2000 mm lange Multifi x-
rails probleemloos worden uitgerust.

Stapsgewijze kanteling
  Kantelbaar in een hoek van 0 - 45° in 4 stappen.

  Gereedschap en hulpmiddelen worden grijpklaar en 
ergonomisch klaargezet.
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Voor praktische en
individuele opname van

  Kunststof houders

  Multifi x-rail

  Open magazijnbakken (bakkenhouder vereist)

  Shadowboards

Kwaliteit en design van
topklasse

  Ontwikkeld voor maximale belastbaarheid.

  Kunststof in antraciet – subtiel en tijdloos.

  Absoluut slijtvast en duurzaam.

  Wordt niet poreus, bestand tegen
temperatuurschommelingen.
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Ergonomisch kantelen
Met de Vario-basishouders kan het gereedschap in een 
hoek van 0 – 45° in 4 vergrendelposities (stappen van 15°) 
kantelen. Daardoor is een ergonomische, tijdbesparende 
en gezondheidsbevorderende uitname van gereedschap 
mogelijk.

Verhoogde belastbaarheid
Ook de Multifi x-rail kan met behulp van de Vario-basis-
houder direct en in een gekantelde positie aan de geper-
foreerde wand worden bevestigd zodat het benodigde 
gereedschap altijd grijpklaar, eenvoudig en ergonomisch 
uit te nemen is.

Met maximaal 5 Vario-basishouders kan de belastbaarheid 
van de Multifi x-rail met maximaal 50 kg worden verhoogd.

0° – 45°

Uitgebreide mogelijkheden met de
Vario-basishouders.
BEVESTIGEN, KANTELEN, BELASTBAARHEID VERHOGEN.

15°

30°

45°
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Uitgebreide mogelijkheden met 
de wandmontageplaat.
EENVOUDIGE MONTAGE VOOR OPTIMALE GRIP.

1. Schroeven >
De wandmontageplaat 
direct aan de wand beves-
tigen, ongeacht of deze 
bestaat uit beton, tegels, 
hout, of metaal.

2. Klikken >
De basisplaat kan direct 
op de wandmontageplaat 
worden bevestigd.

3. Inhangen >
Op de basisplaat kan een 
kunststof haak worden 
aangebracht, of de 
GARANT Multifi x-rail kan er 
worden ingehangen. 

4. Klaar!
Aan de Multifi x-rail kunnen 
wederom Easyfi x-haken en 
houders worden bevestigd.

Wandbevestiging van kunststof houders en Multifix-rail

Wandbevestiging van stalen haken

1. Schroeven >
De wandmontageplaat 
direct aan de wand beves-
tigen, ongeacht of deze 
bestaat uit beton, tegels, 
hout, of metaal.

2. Klik + Klaar!
Aan de wandmontage-
plaat kan ook direct een 
stalen Easyfi x-haak worden 
geklikt.

Afstandhouder
Voor eenvoudige en 
 perfecte montage  van 
meerdere houders direct 
naast elkaar.
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Uitgebreide mogelijkheden met de
tafelbasisplaat.
SCHEPT MEER MOBILITEIT EN VEILIGHEID.

Mobiel gebruik
van gereedschap wordt gemakkelijker: 
gereedschap in desbetreff ende houder van de tafelba-
sisplaat pakken en bijv. aan de Easyfi x-opname van de 
GARANT-trap bevestigen.
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Tafelbasisplaat + kunststof houder 
De tafelbasisplaat wordt direct op het werkblad bevestigd. De kunststof houders worden op de tafelbasisplaat gestoken 
zodat deze niet per ongeluk van het werkblad kunnen worden geschoven.

Praktische afstandhouders
Er kan een willekeurig aantal tafelbasisplaten naast elkaar op het werkblad worden gepositioneerd. 
Dankzij de afstandhouders is het daardoor ook mogelijk meerdere specifi eke kunststof houders naast elkaar op te stellen.
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De GARANT MULTIFIX-rail – 
daar zit meer achter.
MONTAGEMOGELIJKHEDEN OP VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN.

✔ ✔

Multifunctionele rail van aluminium
Ter bevestiging van GARANT Easyfi x-haken en -houders, open 
magazijnbakken, magneethouders en shadowboards alsmede 
de verlichtingsunit. De verlichtingsunit kan echter uitsluitend 
worden aangebracht bij het inhangen van de Multifi x-rail in de 
staanders.
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Veelzijdige montagemogelijkheden:
 ■ Inhangen in de staanders.
 ■ Direct aan de geperforeerde wand middels basisplaat.
 ■ Aan wanden (beton, hout, plaatstaal) middels 
 wandmontageplaat of Vario-basishouders.

✔
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Eenvoudige bevestiging met de basisplaat
Voor het monteren van de Multifi x-rail aan de geperforeerde wand worden twee basisplaten aan de gewenste railpositie in 
de geperforeerde wand geklikt en de Multifi x-rail op de basisplaten gestoken. 

De GARANT Multifix-rail – 
Bevestiging aan geperforeerde wand of staanders
DANKZIJ UITEENLOPENDE BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN.
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Inhangen in de staander
De GARANT Mulitfix-rail kan naar keuze met de meegeleverde inhanghaken in de staanders worden gehangen.

Kantelen in twee standen mogelijk
Ergonomische uitname van gereedschap door kantelen van de multifunctionele rail in twee standen:

Om gereedschap, open magazijnbakken of boxen in een ergonomische uitnamepositie te brengen, is het mogelijk de 
 Multifix-rail in twee kantelstanden in de staander te hangen. Dit is heel eenvoudig: Multifix-rail in de staander hangen, in de 
verticale positie licht optillen en naar voren in de gewenste positie kantelen.  
Er zijn kiephoeken van 20° en 35° mogelijk.

20°
35°
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Zijdelingse bevestiging aan het werkblad met 
de Vario-basishouder. 
HET WERKBLAD BLIJFT VRIJ EN HET GEREEDSCHAP IS ALTIJD BIJ DE HAND.
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Recht ...

... of ergonomisch gekanteld. 

Aan alle GARANT werkbladen te bevestigen.

De Multifi x-rail kan met een veilig-
heidsschroef worden gefi xeerd.
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De GARANT shadowboards.
ZIJN PERFECT TE COMBINEREN MET HET GARANT EASYFIXSYSTEEM.

Twee posities
  Inhangmogelijkheid aan beide aluminium 

zijden, daardoor zowel recht als in een hoek 
van 45° in te hangen.

  Gereedschap wordt grijpklaar en ergonomisch  
klaargezet.

  Montage aan geperforeerde wand door inhan-
gen aan basisplaat (apart bestellen).
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Voor het praktisch 
opbergen van

  Hardschuiminlays.

  Diverse gereedschappen klaar om snel te pakken.

  Spuitbussen, tubes, kleine flessen.

Kwaliteit en design 
van topklasse

  Geëloxeerde aluminium.

  Laag gewicht.

  Tijdloos design in antraciet.

  Absoluut slijtvast en duurzaam.

  Mobiel inzetbaar – eenvoudig van de basisplaat 
tillen en meenemen naar de werkplek.

29



Bevestiging van GARANT open magazijn-
bakken aan de geperforeerde wand
De GARANT open magazijnbakken kunnen met behulp van de 
bakhouders heel eenvoudig aan de geperforeerde wand worden 
bevestigd.
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De GARANT Easyfix aflegborden,  
open magazijnbakken en boxen.
ALLES SNEL OP ORDE.

Shadowboards
Kunnen met behulp van de basisplaat zowel recht als 45° hellend aan de geperforeerde 
wand en aan de Multifix-rail worden bevestigd.

Klein materiaal netjes opgeborgen
De Easyfix-kunststof boxen en flessen- / spuitbushouders aan de geperforeerde wand 
bieden plaats om materiaal op te bergen en geven een opgeruimde indruk.

Bevestiging van GARANT open magazijnbakken 
aan de Multifix-rail
De GARANT open magazijnbakken kunnen ook direct aan de  
Multifix-rail worden gehangen.
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GARANT‘s geperforeerde wanden-wereld.
DE GARANT EASYFIX HAKEN EN HOUDERS PASSEN OVERAL.

Geperforeerde wanden in kasten
Onze Easyfi x haken en houders kunnen via verticale secties en geperforeerde inbouwwanden in kasten worden aange-
bracht voor het overzichtelijk en netjes opbergen van arbeidsmiddelen en gereedschappen.

Alle GARANT geperforeerde wanden hebben een uniform gatenras-
ter, bestaand uit vierkante ponsgaten van 9x9 mm groot. Deze zijn 
gerangschikt met een onderlinge afstand van 37 mm.

Geperforeerde wanden bij mobiele werkplaatsinrichtingen
Ook mobiel dient er op netheid en ergonomische bediening worden gelet. 
Of het nu om een montagehocker of een gereedschapswagen gaat: 
Easyfi x past overal waar een gatenwandraster beschikbaar is.

Geperforeerde wanden op GARANT-apparaten
Veel van onze GARANT-apparaten beschikken over een gatenwandraster 
waarop u de GARANT Easyfi x-techniek kunt toepassen.

Let op het gatenraster-pictogram in 
onze catalogus.
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Een echte blikvanger.
ALTIJD BIJ DE HAND WANNEER U UW HANDGEREEDSCHAP NODIG HEEFT.
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Snel en veilig opgeborgen en altijd bij de hand.
Onze GARANT-trappen maken het u mogelijk om gereedschap op een ergonomische 
manier binnen handbereik te hebben zonder het lastige van de trap moeten stappen 
gedurende de werkzaamheden. Alles is veilig opgeborgen en snel bij de hand – zelfs 
gevoelige camera-objectieven.

35



Of het nu om beroep of hobby gaat.
ALTIJD HET JUISTE GEREEDSCHAP BIJ DE HAND.

Alles netjes geordend
Of het nu gaat om hobbyisten of vaklieden – netheid is in elke werk-
plaats belangrijk. Alleen wie altijd snel het juiste gereedschap bij de 
hand heeft kan zijn of haar werk naar behoren uitvoeren.
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Als elke seconde telt !
DAN IS LANG ZOEKEN WEL HET LAATSTE WAT U KUNT GEBRUIKEN.
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Gereedschapsparende opslag met 
de GARANT Tool UNIT.
ERGONOMISCH GEREEDZETTEN AAN DE GARANT MULTIFIXRAIL.

Overzichtelijk en ergonomisch
De GARANT Tool UNIT kan probleemloos aan de  Multifi x-rail wor-
den gehangen en kan dankzij de Vario-basishouder ergonomisch 
worden gekanteld. 
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Zo veelzijdig als uw behoeften.
OVERZICHTELIJK OPBERGEN VOOR ALLE MOGELIJKE TOEPASSINGSGEBIEDEN.
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Een highlight voor elke werkplaats !
BIJ ELKE TAAK HEEFT U UW GEREEDSCHAP ALTIJD BIJ DE HAND EN 
OOK SNEL WEER VEILIG OPGEBORGEN.
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Alle op zijn plaats.
OVERZICHTELIJK, SCHOON EN GEORDEND. NET ZOALS UW WERK.
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DAT IS FRAAI: OOK BIJ MEER DAN 100 
HAKEN EN HOUDERS VERLIEST U 
NOOIT HET OVERZICHT.
In onze eShop vindt u snel, eenvoudig en comfortabel precies de 
geschikte Easyfix-houder of -haak voor uw organisatieoplossing.
www.hoffmann-group.com

Deze actiebrochure, haar grafische vormgeving en het toegepaste artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere vormvan vermen-
igvuldiging – ook gedeeltelijk – is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de firma Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  München. Zetfouten en 
wijzigingen voorbehouden.
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