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Gefeliciteerd met uw
aankoop!
Inhoud verpakking - per paneel
Magnetische
montagestrips

Schroeven

Pluggen

Zelfklevende
afstandhouders

11208.0x8 - 118 x 44 cm

4

8

8

4

11208.0x9 - 118 x 88 cm

7

14

14

6

11208.0x4 - 198 x 49 cm

6

12

12

7

11208.0x5 - 198 x 98 cm

12

24

24

8

Voorbeeld 1
- Zijaanzicht •
•

•
•

Zorg dat de muur vlak is en zonder obstakels.
Het magnetische oppervlak van de montagestrip dient volledig in contact te zijn
met de achterkant van het PET-vilt paneel voor optimale draagkracht. Monteer
de montagestrips daarom in lijn met elkaar. In het geval van oneffenheden, gebruik opvulplaatjes (verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten). Zie voorbeeld 1.
Controleer of de montagestips in lijn liggen met elkaar door een lage waterpas
volledig over 2 of 3 montagestrips te leggen. De waterpas moet vlak over alle
strips liggen. Zie voorbeeld 2. Zo nodig met de opvulplaatjes bijstellen.
De bijgeleverde schroeven en pluggen zijn bedoeld voor stenen muren. In het
geval van een ander soort draagwand, zorg dan voor bijpassend montagemateriaal. Let op dat de schroefkop diep genoeg in de montagestrip kan, zonder uit te
steken. Dit in verband met de magnetische draagkracht.

Opvulplaatje

Voorbeeld 2
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Plaatsing magneetstrips
Start met het aftekenen van de positionering van de panelen op de achterwand.
Zorg ervoor dat de naden volledig afgetekend zijn. Aan de hand hiervan kunnen
de strips op de juiste positie bevestigd worden. Hierbij zijn de strips op de naden
belangrijk om een vlakke overloop te garanderen
Aftekenen panelen

2x Ø 6mm
2x dowel 6mm

2x screw 4x40

Magnetic strip
50x300mm

Modulair
PET-Vilt

± 50 mm

11208.0x8

11208.0x5

11208.0x4

Modulair
*
PET-Vi lt / whiteboards

11208.0x9

*

Bij gebruik in combinatie met whiteboard panelen, raadpleeg de montagehandleiding
“Chameleon Modular” (bijgesloten bij de Chameleon Modular whiteboards).
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