NL-21380

INCATRO ROOM ACOUSTICS BV
Solvayweg 12a
6049 CP Roermond
Nederland
Youtube.com/artpanel
Twitter.com/artpanel
Klantenservice
info@artpanel.nl
Roermond T +31 (0)475 33 69 69
Ridderkerk T +31 (0)180 41 46 00
Zwolle
T +31 (0)38 785 19 77

THE ART
OF SILENCE
artpanel.nl

VAN HARTE PROFICIAT
MET UW AANKOOP!

1

HOOGTE AFTEKENEN

120 cm

Met ARTpanel heeft u gekozen voor een optimale akoestiek.
Omdat stilte en rust óók een keuze moeten zijn. Uw keuze.
ARTpanel: maakt wonen weer zoals wonen is bedoeld.
60 cm

Mocht het niet lukken met de montage dan kunt u ook kijken
naar ons montagefilmpje op Youtube.com/artpanel
Meegeleverd
ARTpanel
Montagehandleiding
Muurbeugel(s)
Schroeven*
Pluggen*

Benodigdheden
Rolmeter
Waterpas
Potlood
Schroef/boormachine
Steenboor 6mm

*	Afhankelijk van type wand (gips) moet u wellicht andere pluggen/
schroeven gebruiken.

160 cm

Wij adviseren het midden (hart) van het paneel op 		
160 cm hoogte aan te houden.
Stel u heeft een paneel van 120 x 120 cm, dan telt u
dus de helft van de paneelhoogte (60 cm) bij de 160 cm
op wat neerkomt op 220 cm bovenkant paneel.
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BEUGEL AFTEKENEN

BOORGATEN AFTEKENEN

11,5 cm

220 cm

	Tel 11,5 cm af van bovenkant paneel en zet daar met de waterpas
een potloodstreep.
	Bij grotere panelen ontvangt u twee muurbeugels. Deze ca. 20 cm
vanaf zijkant naar binnen plaatsen. Zo heeft u nog een kleine
marge om met het paneel te schuiven.

Plaats de muurbeugel op bovenkant streep en teken de
boorgaten af.
Boor de gaten met een 6 mm boor.

4

Beugel bevestigen

Bevestig de muurbeugel met behulp van bijgeleverde pluggen
en schroeven.
Conroleer met de waterpas of de beugel waterpas zit.

5

ARTPANEL OPHANGEN

Zet bovenkant paneel aan tegen de muur net boven de beugel.
Laat het paneel voorzichtig over de beugel omlaag zakken.
De beugel zit nu onder het aluminium profiel.
U kunt het paneel nog iets naar links of rechts schuiven.

