
MONTAGE HANDLEIDING
PLEXIGLAS - DIBOND - FOREX



ZWEVEND PROFIEL

•  leg het paneel op een schone handdoek op een vlakke tafel. De beeldzijde is de onderzijde.
•  Ontvet het paneel aan de achterzijde goed.
•  Markeer met een stift rondom het paneel waar het profiel moet komen (10cm naar binnen).
•  Verwijder de tape van het profiel.
•  Leg nu het profiel op de markering en druk het profiel goed aan.
•  Leg 24 uur lang een gewicht van minimaal 5 kg op het profiel.
•  Boor de 2 bijgeleverde schroeven aan de muur. Let op dat deze waterpas aan de muur bevestigd
   zijn.
•  Hang je bestelling dan aan de muur.

PLEXIGLAS - DIBOND - FOREX
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BLIND KUNSTSTOF OPHANGSYSTEEM

•  Leg het paneel op een schone handdoek op een vlakke tafel. Beeldzijde is onderzijde.
•  Ontvet het paneel aan de achterzijde goed.
•  Markeeer met een stift waar het ophangset moet komen. Het mooiste resultaat is 10cm uit de
   bovenkant en van links naar rechts in het midden gecentreerd of bij meerdere setjes gelijkmatig
   verdeeld over het paneel. Markeer ook waar de dopjes geplaats moeten worden. Het mooiste
   Het mooiste resultaat is 10cm uit de onderkant links en rechts verdeeld.
•  Verwijder het tape van de houder en dopjes en plak deze onderdelen.
•  Na 24 uur kun je je bestelling ophangen met de meegeleverde schroeven en kunststof haakjes.
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AFSTANDHOUDERS

Positioneer je fotoproduct tegen de wand. Markeer met een stift waar de gaten moeten komen. Boor de 
gaten en monteer de afstandhouders aan de wand. Leg de rubberen ring tussen de 
afstandhouder en de plaat. De kop van de afstandhouder vast monteren en de kleine schroeven met de 
imbus vastdraaien. Als laatste als alles gemonteerd is de beschermfolie verwijderen (geldt alleen voor foto 
op plexiglas).

BUREAUSTEUN

De schroef door het boorgat steken. Schroef en kop vastdraaien. De foto neerzetten op een vlakke onder-
grond.


