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Montagehandleiding

Instructies

Optie 1: Bevestiging met spijkerpistool

Vingerlassen

De Wood-Lines houten wandpanelen zijn gemakkelijk zelf te monteren. De panelen zijn volledig van MDF, met vilt tussen de latjes. 

Op deze manier zijn de panelen ontzettend stevig én geluidsdempend. Om de montage nog gemakkelijker te maken hebben we de 

instructies in deze montagehandleiding gezet. 

Zagen van de panelen
De lengte of breedte van de panelen aanpassen? Dit kan 

met een decoupeerzaag of afkortzaag. Het vilt zit vast in 

de ruimtes tussen de stroken en met de onderliggende 

“plaat” is het mogelijk om een uitsparing te maken, voor 

bijvoorbeeld stopcontacten of spotjes. Dit kan zowel voor 

als na het monteren van de panelen.

De panelen kunnen op twee manier gemonteerd worden, met een spijkerpistool, of met montagekit.

Optie 2: Bevestiging met montagekitDe panelen zijn gemakkelijk te bevestigingen met spijkers in spijkerpistool (of nagels in een nagelpistool), die aan de rand en in de 

ruimte ertussen (het vilt) worden geschoten. In het vilt zijn de nietjes niet zichtbaar, dit zorgt voor een onzichtbare montage. Spijker 

of schiet op zijn minst om de 60 centimeter. 

De Wood-Lines panelen zijn gemakkelijk te verlengen en 

met elkaar te verbinden door middel van vingerlassen. 

Door deze verbinding passen de panelen - als vingers - in 

elkaar. De panelen kunnen volledig tegen elkaar worden 

geplaatst, door het vingerlassen is er geen overgang 

zichtbaar.  
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Optie 2: Bevestiging met montagekit

Onderhoud

De bekleding van Wood-Lines is eenvoudig te monteren met montagekit. De hoeveelheid wordt gedoseerd afhankelijk van de 

afmetingen van het te monteren paneel. 

Wood-Lines producten hebben in principe minimaal onderhoud nodig, omdat het een natuurproduct is. Het wordt daarom 

aanbevolen om de producten indien nodig eenvoudig af te stoffen. 

We wensen u ontzettend veel plezier met de Wood-Lines producten.  

 

Heeft u nog vragen?  
Neem dan contact met ons om. Tevreden met het eindresultaat?  

Stuur ons gerust een foto of video, vinden we erg leuk! 

Anthonie Fokkerstraat 57W • 3772MP Barneveld

 0342 - 745344 • info@wood-lines.nl 

www.wood-lines.nl
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