MONTAGEHANDLEIDING

VOORBEREIDING
Zorg voor de juiste pluggen en boorkoppen in functie van het type plafond : pleister, steen,
beton …
De ophanging van deze akoestische panelen is zeer eenvoudig en snel. De elementen
worden opgehangen aan stalen kabels op maximum 2 meter en minimum 10 cm van het plafond.
AFHANGEND PLAFONDPANEEL
Stap 1
Leg het paneel op een doek of op een schone ondergrond/tafel.
Stap 2
Draai de metalen spiralen in de achterkant van het paneel , op ongeveer 200 mm van de rand. Naargelang
de grootte van het paneel worden er 3 tot 6 ophangingspunten voorzien.
Indien u de eilanden schuin wenst te hangen, raden wij u aan om panelen niet groter dan 600 mm x 600
mm te gebruiken.

Stap 3
Duidt de boorgaten aan plafond aan op de plaatsen waar de
kabels dienen te vertrekken. U kan hiervoor de afstand tussen
de spiralen gebruiken (behalve als u de eilanden schuin wil).
Na het boren van de nodige gaten kan de kabelhanger aan
plafond vastgevezen worden.

Stap 4
Haal de kabel door het sluitstuk van de kabelhanger met de stopper aan de schroefkant.
U kan nu het sluitstuk aan kabelhanger vastschroeven.
De bovenkant van u draad is nu bevestigd.

Stap 5
Haal de kabel door de haak heen. U kan nu de hoogte van uw kabel regelen. De kabel klemt zich
zelf vast. Om de kabel terug te trekken, duw de ring aan de bovenkant van de haak naar
beneden. Snij de kabels nog niet door.

Stap 6
Hang het paneel aan de haken op. Gebruik handschoenen of zorg voor schonen handen
alvorens het paneel op te tillen.

Stap 7
Pas de lengte van de kabels indien nodig aan. Gebruik van waterpas is
aangeraden om het paneel mooi horizontaal te hangen. Zodra het paneel goed
hangt kan u de kabels doorknippen.

TIP :
Het gebruik van een laser kan het plaatsen van meerdere panelen in lijn vereenvoudigen.

REINIGBAARHEID
Stofzuiger (zacht borsteltje)Kleine vlekken verwijderen met tapijtreiniger, licht vochtig doekje, eerst testen
op kleine oppervlakte

