MONTAGE
INHOUD

BENODIGDHEDEN

1x Inbussleutel

20x Druknagels

Metaalboortje 6mm

1x Spatel		

4x Lockset

Rubber hamer

STAP 1

STAP 2
Monteer het frame direct op de gevel of aan de muur met schroeven.
Hiervoor moet je door het frame boren. Het is daarna belangrijk om
overtollig boorslijpsel te verwijderen. Dit voorkomt oneffenheden bij het
plaatsen van het doek en kan ook roestvorming tegengaan.

Je monteert het Outdoor Textielframe in 4 stappen.

HANDLEIDING OUTDOOR TEXTIELFRAME

Zet het frame in elkaar door de 4 zijden met de lockset te bevestigen.

STAP 3
Verwijder de beschermlaag van de plakstrips op het frame en positioneer
het doek met behulp van de plakstrips. Je krijgt het beste resultaat als
je de ronde uitsparingen in de hoek van het doek ongeveer 3 mm over
het hoekpunt van het frame plaatst. Leg daarbij het doek recht tegen de
achterste rand in het frame.
Begin altijd aan de bovenkant en borg het doek door de bovenkant van
het frame dicht te kloppen met een rubberen hamer. Herhaal deze
stappen dan aan de onderkant en tot slot aan de zijkanten. Het maakt
daarbij niet uit of je eerst links en dan rechts doet, of andersom.

STAP 4
Gebruik altijd de bijgeleverde kunststof druknagels voor de
voorgeboorde gaten in de hoeken. Boor het doek voorzichtig door met
het metaalboortje. Zo blijft het doek ook bij extreme
windomstandigheden geborgd. Je bevestigt de druknagels door zachtjes
de kern naar binnen te tikken met een hamer.

Het resultaat is een doek dat mooi strak op spanning staat.
En is het tijd voor vervanging van het spandoek? Ook dat kan in 4 stappen!

DOEK VERVANGEN

STAP 1
Duw de kern van de kunststof druknagels door in de gaten in de hoeken.
Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een inbussleutel of
smalle schroevendraaier. Vervolgens kun je de druknagels eruit halen.

Textielframe.

STAP 3
Haal het oude doek eruit. Is de kleefkracht van de tape op het frame nog
voldoende, dan kun je dit hergebruiken. Kun je het tape niet
hergebruiken voor positionering van het doek, dan adviseren wij om
opnieuw dubbelzijdige tape aan te brengen. Verwijder hiervoor eerst de
oude plakstrip met een lijmverwijderaar.
Positioneer het doek vervolgens met behulp van de plakstrips. Begin
weer aan de bovenkant en borg het doek door de bovenkant van het
frame dicht te kloppen met een rubberen hamer. Herhaal deze stappen
dan aan de onderkant en tot slot aan de zijkanten.

STAP 4
Hergebruik de kunststof druknagels in de voorgeboorde gaten in de
hoeken. Je kunt de druknagels ook vervangen door nieuwe druknagels,
bij ieder frame wordt standaard een setje van 20 druknagels geleverd.

HANDLEIDING OUTDOOR TEXTIELFRAME

Open met de speciale bijgeleverde spatel alle kanten van het Outdoor

Je demonteert het Outdoor Textielframe in 4 stappen.

STAP 2

