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Plaats altijd een steun in de hoeken. De afstand vanaf 
links tot het eerstvolgende steunpunt is 70 cm. Plaats 
vanaf dat moment steunpunten om de 80 cm (center tot 
center)

DRAAGMUUR
- MDF of multiplex:
 Geen voorbereiding vereist, de panelen kunnen
 direct tegen de muur worden geïnstalleerd.
- Geen muur of baksteen / beton / andere:
 Werk met een houten of  aluminium frame zoals
 hieronder weergegeven:

BENODIGDHEDEN

70 cm 80 cm 80 cm x cm

PLAATSINGSINSTRUCTIES

GENIET VAN UW WAND !

70 cm 80 cm 80 cm x cm

70 cm 80 cm 80 cm x cm

Let op! De muur en de vloer moeten waterpas zijn, d.w.z. 
in een perfecte hoek van 90°. Als dat niet het geval is, 
moet u de situatie eerst corrigeren en omvormen tot de 
juiste omstandigheden. Dit is erg belangrijk voor de 
verdere installatie. Begin altijd in de linker 
benedenhoek.

BEVESTIGEN VAN DE PANELEN

20 cm

70 cm 80 cm 80 cm x cm

HET EERSTE PANEEL: Zaag het eerste stuk op maat 
volgens onderstaande afbeelding.

LINKSE HOEK ONDERAAN

BOVEN

DE EERSTE RIJ
Het tweede stuk moet voorzichtig in het eerste stuk 
worden geschoven. Wacht met het fixeren van het eerste 
paneel totdat het 2de en 3de paneel op hun plaats 
zitten. Bevestig nu de stukken met een spijkerpistool of 
schroeven in de vrije ruimtes (de zwarte delen) van het 
paneel. Ga zo door totdat de hele rij is geïnstalleerd.

VERVOLLEDIG DE WAND
Ten slotte kunnen de lege plaatsen worden gevuld met 
de reserveblokjes. Plak ze gewoon vast met een 
lijmpistool. We adviseren om geen afwerkproducten op 
de muur aan te brengen en het oppervlak te laten zoals 
het is. Houd er echter 
rekening mee dat een 
dergelijk onbeschermd 
oppervlak gevoelig is 
voor vlekken en 
beschadigingen.

AFVAL EERSTE PANEEL

BOVEN

DE VOLGENDE RIJEN
De volgende rij past in de bovenkant van de vorige rij. 
Zaag het eerste stuk opnieuw op maat. Verkort de delen 
van de laatste rij om onder het plafond te passen.

70 cm 80 cm 80 cm x cm


