
 

 

 

 

A    B
 

A - Sparing in de wand aanbrengen.  

 

B - Inbouwdoos en leidingwerk monteren in de sparing, voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de 

voorkant van de wand. 

 

C - Gipskader waterpas aanbrengen met flexibele montagekit

 

D - Wand afwerken met mortel gelijk met het gipskader.

 

Principe detail 
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B    C   

monteren in de sparing, voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de 

Gipskader waterpas aanbrengen met flexibele montagekit. 

Wand afwerken met mortel gelijk met het gipskader. (gaasband plakken om  krimpen

 

wDOCK 

MASSIEVE WAND 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

 D 

monteren in de sparing, voorkant van de inbouwdoos gelijk houden met de          

krimpen tegen te gaan) 



 

 

 

 

 

Door deze afstandplaatjes komt het gipskader exact op de juiste plek

 t.o.v. de inbouwdoos, en zakt het gipskader niet naar beneden voordat 

alles uitgehard is. 

 

Na montage van de inbouwdoos en kader

verwijderen. 

 

In hoogte verstelbare drukmagneet.  

(Door deze in of uit te draaien is de voorkant van de 

Af te stellen tot hij gelijk ligt met de voorkant van de afgewerkte wand

 

 

4x Metalen plaatje (meegeleverd) in de 4 hoeken van de achterzijde iPad plakken.

TIP: Originelen lader (niet meegeleverd) die bij de iPad wordt geleverd gebruiken en de voeding 

aansluiten via een C7 connector 
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Door deze afstandplaatjes komt het gipskader exact op de juiste plek 

t.o.v. de inbouwdoos, en zakt het gipskader niet naar beneden voordat 

en kader de afstandplaatjes 

(Door deze in of uit te draaien is de voorkant van de iPad 

Af te stellen tot hij gelijk ligt met de voorkant van de afgewerkte wand 

in de 4 hoeken van de achterzijde iPad plakken.

Originelen lader (niet meegeleverd) die bij de iPad wordt geleverd gebruiken en de voeding 
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in de 4 hoeken van de achterzijde iPad plakken. 

Originelen lader (niet meegeleverd) die bij de iPad wordt geleverd gebruiken en de voeding 


