
Montage handleiding ophangen

Stap 1
Meet met een waterpas de plek op de muur waar het z-profiel komt te hangen 
en markeer deze plek met een potlood.

Stap 2
Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het z-profiel op de 
muur.

Stap 3
Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die 
past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van 
de type wand.

Stap 4
Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het z-profiel aan de wand.

Stap 5
Om afstand aan de onderzijde te creëren, krijg je bij het Akoestische paneel 
een setje afstandhouders. Deze kun je eenvoudig in het frame draaien.

Stap 6
Tot slot hang je het paneel op aan het z-profiel.

Je monteert het Akoestische paneel in 6 stappen.
Kies je bij je bestelling voor ‘Ophangen’, 
gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

Waterpas
Potlood
Boormachine
Pluggen
Schroeven



Stap 1
Trek een klein stukje van het akoestische materiaal uit het frame omhoog op de 
plek waar je het frame wilt bevestigen.

Stap 2
Je monteert het frame direct op de muur met schroeven. Hiervoor moet je 
door het frame boren. Gebruik een metaalboor van 4 mm en hou ongeveer een 
boorgat om de meter aan. Zo voorkom je dat het frame gaat doorhangen.

Stap 3
Daarna teken je met een potlood en een waterpas in de voorgeboorde gaten in 
het frame de boorgaten op de muur.

Stap 4
Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Duw daarna een plug in elk 
boorgat. Welke pluggen je nodig hebt hangt af van de type wand.

Stap 5
Je kunt nu met schroeven het paneel aan de wand bevestigen. Kies daarbij de 
schroeven die passen bij het type plug. Deze klus klaar je het beste met twee 
personen.

Stap 6
Terwijl één van jullie het frame op z’n plek houdt, kan de ander met een schro-
evendraaier de schroeven erin draaien. Duw vervolgens het akoestische mate-
riaal weer terug in het frame.

Montage handleiding vastschroeven

Je monteert het Akoestische paneel in 6 stappen.
Kies je bij je bestelling voor ‘Vastschroeven’, 
gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

Waterpas
Potlood
Boormachine
Pluggen
Schroeven
Hulp bij het ophangen


