
Wanneer je hebt gekozen voor een foto op plexiglas 
worden daar standaard onze RVS-zijgriphouders bij 
geleverd. Dit setje bestaat uit: 4x schroeven, 4x pluggen, 1x 
inbussleutel, 4x RVS montagenok.

Als eerste monteer je de 2 nokken die onderaan het 
schilderij komen aan de wand. Zorg ervoor dat je met 
behulp van een waterpas deze op een rechte lijn hangt.

Wanneer de 4 wanddelen zijn gemonteerd, plaats je 
het schilderij erin en schuif je de losse gedeelten van de 
nokken in de wandgedeeltes van de nokken. Draai met de 
inbussleutel de inbusboutjes stevig aan.

Klopt alles? mooi! Aan de zijkant van de nok zit een 
inbusboutje, deze kun je met een inbussleutel losdraaien. 
Het wandgedeelte en het gedeelte dat het schilderij zal 
gaan vasthouden komen dan los van elkaar.

Zitten de onderste nokken vast? mooi, dan kan jouw 
schilderij hier op leunen zodat je kunt bepalen waar de 
bovenste nokken moeten komen.
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Je bent klaar! Veel plezier met je aankopen!

IN HET GEVAL VAN PLEXIGLAS

BENODIGD GEREEDSCHAP:

AAN DE VOORZIJDE VAN
HET PLEXIGLAS SCHILDERIJ ZIT NOG 

EEN BESCHERMFOLIE.
Deze kan er blauw/groen uitzien, dit geeft een 

vertekend beeld van jouw wanddecoratie.



IN HET GEVAL VAN ALUMINIUM

Je hebt gekozen voor aluminium. Daar hoort een 
ophangplaat bij met: 1x schroef, 1x plug, 1x wandhaak, 2x 
alcoholdoekje en 2x rubberen beschermdopjes. Voor het 
beste resultaat laat je het schilderij en de ophangplaat op 
kamertemperatuur komen (ongeveer 20° C).

BENODIGD GEREEDSCHAP:

Verwijder de achterkant van de sticker op de ophangplaat. 
De plaklaag komt nu tevoorschijn. 

Leg 60 minuten lang een voorwerp van ongeveer 15 kg op 
de ophangplaat. Wacht daarna 24 uur met het ophangen 
van jouw schilderij. Op deze manier kan de lijm even goed 
hechten aan het schilderij.

Na 24 uur kun je een gat (of twee gaten wanneer er twee 
ophangplaten meegeleverd zijn) boren in de muur. Als de 
plug erin zit schroef je de wandhaak erop vast. Het enige 
wat je nog hoeft te doen is jouw schilderij eraan haken!

Ontvet het gedeelte waar de ophangplaat bevestigd 
wordt. Gebruik hiervoor de meegeleverde alcoholdoekjes.

Plak de ophangplaat op het ontvette gedeelte en druk 
deze 20 seconden goed aan.

(Tip: om de plaat recht te plakken kun je met een potlood/pen 
vooraf alvast een rechte lijn zetten, gebruik hierbij een liniaal)
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Je bent klaar! Veel plezier met je aankopen!



IN HET GEVAL VAN HOUT OF CANVAS

Je hebt gekozen voor hout of canvas. Daar hoort een 
tandhanger bij met 2 schroefjes.

BENODIGD GEREEDSCHAP:

Leg de tandhanger op de achterkant van het canvas/hout, 
in het midden op het houten frame. Schroef vervolgens 
met een schroevendraaier de tandhanger, met de 2 
bijgeleverde schroefjes, vast op de achterkant van het 
hout/canvas. Let op: vast is vast!

Dan als laatste: hang jouw ToFFe muurdecoratie op aan 
een schroefje in de muur!
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Je bent klaar! Veel plezier met je aankopen!


