
54 A Voor andere dan houten wanden: plaats de pluggen  
in de gaten en schroef de onderste klemlat vast op de  
de juiste horizontale positie. Zorg dat de lat waterpas is en  
boor met een 5 mm boor de resterende posities in de wand.
B Verwijder de klemlat en ruim de gaten op tot Ø 8 mm.  
Plaats de pluggen en monteer de klemlat opnieuw.

Voor andere dan houten wanden: Ruim de gaten  
in de muur op tot de benodigde diameter en diepte.  
Voor een steenachtige muur kan het meegeleverde 
bevestigingsmateriaal gebruikt worden. Voor een  
gipswand kan eigen bevestigingsmateriaal 
gebruikt worden.
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2 Boor de 4 gaten in het sjabloon door in de muur met
een 5 mm boor. Wanneer het een houten wand betreft,  
boor dan slechts 2 mm diep en gebruik de markering  
om Ø 3 mm voor te boren voor de schroeven.

Bepaal met een waterpas welk Stijn wandpaneel
boven het hoogste deel van de vloer komt te hangen.  
In het voorbeeld is dat het tweede paneel van links.

Plaats het meegeleverde sjabloon waterpas op  
de vloer op de positie van het paneel dat op het  
hoogste punt van de vloer komt.

Stijn kastmodules
Montage 
instructie

MDF sjabloon
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10 Zet de houten verbinder-houtjes met niet te veel  
kracht vast om de legplanken aan elkaar te verbinden.

De Stijn kast hangt.

98 Hang alle panelen op volgens de ontwerptekening.

Plaats de overige pluggen voor de bovenste  
montagelat en zet de bovenste montagelat vast.  
Let er op dat de lat niet hol of bol met de  
wand meebuigt.
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A Plaats 2 pluggen in de gaten ter plekke van de
bovenste montagelat en zet de bovenste montagelat 
vast. B Zet het sjabloon dwars op de onderste 
montagelat en boor de resterende gaten van de 
bovenste montagelat door met een 5 mm boor.  
C Demonteer de bovenste lat en ruim de gaten  
op tot Ø 8 mm.

Plaats de inbusboutjes in de achterzijde  
van de panelen zo, dat deze 14 mm tussen  
de kop en het paneel ruimte hebben.

Plaats de  
montagelat
met de deuvels  
naar boven.

14 mm
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