Montage advies Lattenwanden.nl
Beste klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van uw lattenwand(en)! Om de montage zo eenvoudig mogelijk te
maken, vindt u hier ons montage advies, waarin de montage stap voor stap wordt uitgelegd. Veel
succes!
Lijst met benodigdheden:
-

(Meegeleverde) pluggen
(Meegeleverde) zwarte schroeven 4x40
(Meegeleverde) High Tack montagekit
Staal- of houtboortje rond 6mm
Betonboortje rond 6mm
(Klop)Boormachine
Zaag (geadviseerd wordt een invalzaag met geleiderails)
Schroevendraaier of schroeftol met kruiskop
Kitspuithouder
Optioneel: verzinkboortje

Stap 1
Wanneer u ervoor gekozen heeft om de lattenwanden niet op maat (hoogte) te laten zagen door
lattenwanden.nl, is dit uw eerste stap. Om een zo recht mogelijke zaagsnede te creëren, adviseren
wij om hiervoor een invalzaag met geleiderails te gebruiken.
Let op: In de afstand tussen uw vloer en plafond kan over de lengte van uw muur nog weleens
verschil in zitten. Monteert u uw lattenwand exact tussen uw vloer en plafond, meet dan voor de
montage van elk paneel de hoogte tussen vloer en plafond, en zaag elk paneel afzonderlijk af op de
juiste hoogte!
Stap 2
Elk paneel wordt vast gezet met 6 zwarte schroeven. Boor hiervoor gaatjes rond 6mm met een staalof houtboortje in het zwarte MDF (tussen de latten). Doe dit volgens het volgende patroon; 2 gaten
bovenin, 2 gaten in het midden en 2 gaten onderin. Kies hiervoor de op één na buitenste zwarte MDF
stroken.
Tip: Wilt u de zwarte schroeven zo min mogelijk op laten vallen na montage, maak van de gaten dan
verzonken gaten door middel van een klein verzinkboortje. Hierdoor vallen de zwarte schroeven
mooi weg in het zwarte MDF.
Stap 3
Pak het paneel op en hou deze tegen de muur aan op de plek waar deze moet komen. Pak uw
(klop)boormachine met betonboortje rond 6mm en boor gaten in de muur. Gebruik hiervoor de
reeds geboorde gaten in het zwarte MDF.

Stap 4
Verwijder het paneel van de muur en stop de meegeleverde pluggen in de gaten in de muur.
Stap 5 (optioneel)
Wilt u dat uw lattenwanden muurvast zitten, plaats dan dotten (meegeleverde) montagekit aan de
achterkant van het paneel. Doe dit in 2 verticale rijen. Plaats de dotten elke halve meter. Doe dit
minimaal 10 centimeter van de randen van het paneel, zodat bij montage de kit niet onder het
paneel vandaan gedrukt kan worden.
Let op: door de toevoeging van kit wordt uw lattenwand muurvast bevestigd. Het zorgt er echter ook
voor dat de panelen niet meer kunnen worden verwijderd zonder deze te beschadigen. Wilt u de
lattenwand op een later tijdstip dus nog kunnen verwijderen en hoeven deze niet muurvast te zitten.
Sla deze stap dan over.
Stap 6
Plaats het paneel weer tegen de muur aan en schroef het paneel met de (meegeleverde) zwarte
schroeven vast aan de muur door gebruik te maken van de gaten in het paneel en de pluggen in de
muur.
Stap 7
Herhaal de stappen 1 t/m 6 voor elk paneel en creëer hierdoor eigenhandig uw lattenwand!
Stap 8 (optioneel)
Eindigt uw lattenwand in een hoek, zaag dan het laatste paneel op de juiste breedte door gebruik te
maken van een invalzaag met geleiderails.

