Handleiding
Ophangen wanddecoratie met behulp van RVS afstandhouders
Let op! De montage dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Foutieve montage kan ertoe leiden dat
het product (om)valt, waardoor er persoonlijk letsel of schade kan ontstaan.
Omdat er veel verschillende wandmaterialen bestaan, zit er geen wandbeslag bijgesloten. Voor
advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de vakhandel.

Iedere RVS afstandhouder is los verpakt en in iedere verpakking treft u:
- Montagenok (1x)
- Grijze kunststof vulringen(3 verschillende diktes)
- Schroef (1x)
Daarnaast is in één van de vier verpakkingen ook een inbussleutel bijgesloten.

1. Aan de zijkant van de nok treft u een inbusboutje aan, dat u met het meegeleverde
inbussleutel kunt losdraaien. Het wandgedeelte en het gedeelte dat het product zal gaan
vasthouden, komen dan los van elkaar.

2. U monteert eerst de 2 nokken die onderaan de plaat komen. Zorg ervoor dat u met behulp
van een waterpas deze op een rechte lijn hangt.
De afstand tussen de nokken is afhankelijk van de breedte van uw product en tevens
persoonlijke smaak. Als u hierin geen voorkeur heeft, raden wij aan om gebruikt te maken
van deze berekening:
Afstand tussen de nokken

=

breedte van het product

–

8 cm

U monteert per nok eerst het wandgedeelte op de wand. Afhankelijk van het wandmateriaal
waarop u het product bevestigt, dient u het juiste wandbeslag (zoals bijvoorbeeld een
muurplug) te gebruiken. Voor advies over geschikt wandbeslag, neem contact op met de
vakhandel. U boort een gat, brengt het eventueel benodigde wandbeslag aan en schroeft de
meegeleverde schroef door het wandgedeelte van de nok in de muur.

3. Schuif bij de gemonteerde wanddelen van de onderste twee nokken, de losse delen er in,
draai vervolgens het inbusboutje weer wat vast. Zet daarna voorzichtig alvast de plaat erop,
zodat u de exacte plaats van de twee bovenste nokken kunt bepalen.

4. Haal de plaat voorzichtig weer van de onderste twee nokken af. Schroef bij de onderste twee
nokken het inbusboutje weer los en verwijder het losse deel uit het wanddeel van de
nokken.
5. Monteer nu de wandgedeelten van de bovenste twee nokken op de door u afgemeten plek.
Dit doet u op dezelfde wijze als zojuist de onderste twee nokken.
6. Afhankelijk van de dikte van de te monteren plaat gebruikt u één van de grijze kunststof
vulringen. Deze vulringen hebben twee kleine uitstekende pennen, die in de kleine gaatjes
van het wandgedeelte vallen.
-

bij plaatdikte 10 mm
bij plaatdikte 8 mm
bij plaatdikte 6 mm
bij plaatdikte 4 mm

: geen vulring
: de dunste vulring (2 mm)
: de middelste vulring (4 mm)
: de dikste vulring (6 mm)

7. Wanneer de vier wanddelen van de
nokken zijn gemonteerd, eventueel met
daarin geplaatste vulringen, plaatst u de
plaat erin en schuift u de losse gedeelten
van de nokken in de wanddelen .
Vervolgens draait u de 4 inbusboutjes
stevig aan.
U bent nu klaar!

