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Accessoires voor het monteren 
van onze wandpanelen  

A.  NAAD-profiel 

B.  START-profiel 

C.  AFSTAND-lijst

Cirkelzaag Waterpas Boogvijl (uitsluitend voor LED-lijsten)

NOODZAKELIJK GEREEDSCHAP

Accuboor Meetlint Montagelijm

Decoupeerzaag Boor (5 mm) Gatenzaag

ALLEEN BIJ MONTAGE VAN ELEKTRISCH CONTACT:

LED-verlichting Schroeven Tape

OVERIGE ACCESSOIRES



WANDPANEEL TUSSEN TWEE WANDEN



1.
Meet de hoogte van bestaande wand. 
Zaag het paneel met een cirkelzaag of 
invalzaag op de juiste hoogte.
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2.
Begin bij montage tussen twee bestaande 
wanden met het vastschroeven van ons 
START-profiel. Zet het paneel recht met 
behulp van een waterpas. Schroef het 
vervolgens vast op 50 mm van de boven- 
en onderkant, met een gelijkmatige 
onderlinge verdeling. 

Benodigd aantal schroeven voor  
START-profiel: 2400 mm = 5 schroeven 
en 2960 mm = 6 schroeven.
Boor onze profielen met een 5 mm boor 
voordat u ze aan de wand bevestigt.
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3.
Plaats het wandpaneel in het START-
profiel. Controleer nogmaals met een 
waterpas of het wandpaneel loodrecht zit.

Tip! Monteer ons NAAD-profiel voordat 
u het wandpaneel in het START-profiel 
plaatst.
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WANDPANEEL TUSSEN TWEE BESTAANDE WANDEN
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4.
Schroef ons aluminium NAAD-profiel vast 
aan de wand. Schroef het vervolgens vast 
op 50 mm van de boven- en onderkant, met 
een gelijkmatige onderlinge verdeling.  
Benodigd aantal schroeven voor  
NAAD-profiel: 2400 mm = 5 schroeven 
en 2960 mm = 6 schroeven. 
Boor onze profielen met een 5 mm boor 
voordat u ze aan de wand bevestigt.
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5.
Monteer de resterende wandpanelen op 
dezelfde wijze aan ons NAAD-profiel. 
Behalve de laatste twee wandpanelen. 
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WANDPANEEL TUSSEN TWEE BESTAANDE WANDEN

6.
Meet vanaf de bestaande wand tot aan het 
wandpaneel.



X
7.
Zaag het laatste wandpaneel met een 
cirkelzaag of invalzaag op de juiste breedte. 
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8.
Monteer dit losjes aan ons NAAD-profiel.
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WANDPANEEL TUSSEN TWEE BESTAANDE WANDEN

9.
Breng onze montagelijm aan op de 
achterkant van de wandpanelen.
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10.
Buig de laatste twee panelen samen naar binnen.

LET OP! Vergeet niet om onze AFSTAND-lijst binnenin achter het laatste wandpaneel 
vast te schroeven of lijmen om de juiste afstand tussen wandpaneel en wand te creëren.
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WANDPANEEL TUSSEN TWEE BESTAANDE WANDEN



PANELEN MET AFSLUITLIJSTEN



PANELEN MET AFSLUITLIJSTEN

1.
Schroef ons aluminium NAAD-profiel vast. 
Zet het paneel recht met behulp van een 
waterpas. 

LET OP! Denk eraan dat onze afsluitlijst 
37 mm breed is. Schroef het NAAD-profiel 
vervolgens vast op 50 mm van de boven- 
en onderkant, met een gelijkmatige 
onderlinge verdeling.  
Benodigd aantal schroeven voor  
NAAD-profiel: 2400 mm = 5 schroeven 
en 2960 mm = 6 schroeven. Boor onze 
profielen met een 5 mm boor voordat 
u ze aan de wand bevestigt.
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2.
Meet de hoogte van bestaande wand. 
Zaag het wandpaneel en de afsluitlijst 
met een cirkelzaag of invalzaag op de 
juiste hoogte.
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3.
Breng onze montagelijm aan op de 
afsluitlijst. Plaats deze in ons NAAD-profiel. 

Zet dit met tape vast aan ons wandpaneel 
en laat de lijm harden.
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4.
Monteer de resterende wandpanelen op 
dezelfde wijze aan ons NAAD-profiel. 
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5.
Breng onze montagelijm aan op 
de afsluitlijst. Plaats deze in ons  
NAAD-profiel. Zet dit met tape vast aan 
ons wandpaneel en laat de lijm harden.
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PANELEN MET AFSLUITLIJSTEN



MONTAGE VAN PANELEN MET BUITENHOEK



MONTAGE VAN PANELEN MET BUITENHOEK

1.
Montage van buitenhoek. Leg de randen 
van twee wandpanelen in de buitenhoek 
in verstek.
Stel de cirkelzaag in op 45 graden en 
zaag de randen.
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2.
Breng onze montagelijm aan op de 
achterkant van het wandpaneel.
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3.
Schroef of lijm onze AFSTAND-lijst vast alvorens 
onze wandpanelen te monteren om de juiste afstand 
tussen ons wandpaneel en de wand te creëren.
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4.
Tape de panelen vast zodra ze op hun plaats zitten 
en laat de lijm harden. 

Tip! Begin de montage zo mogelijk vanaf de buitenhoek.
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MONTAGE VAN PANELEN MET 
OPLIGGEND & VERZONKEN ELEKTRISCH CONTACT



MONTAGE VAN PANELEN MET OPLIGGEND ELEKTRISCH CONTACT

1.
Opliggend(e) schakelaar/Elektrisch contact/Spotlights Verwijder het omhulsel van het elektrisch contact en 
plaats een boorgatzoeker.
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2.
Monteer vervolgens het wandpaneel boven de 
schakelaar / het elektrische contact / de spotlights. 
Plaats de zoeker om de plek te vinden waar je het 
gat moet uitboren. Boor met een gatenzaag.
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3.
Monteer de schakelaar / het elektrische contact / 
de spotlight.
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OPLIGGEND ELEKTRISCH 
CONTACT



1.
Meet af waar de schakelaar / het contact / het spotlight 
op de wand zit ten opzichte van het wandpaneel.
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2.
Zet de maten over op het paneel en zaag met een 
decoupeerzaag een opening uit. 
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MONTAGE VAN PANELEN MET VERZONKEN ELEKTRISCH CONTACT

 VERZONKEN ELEKTRISCH 
CONTACT



MONTAGE VAN PANELEN MET VERZONKEN ELEKTRISCH CONTACT

3.
Lijm het paneel vast op de wand.
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