
hoe installeer ik mijn hoofdbord:
Allereerst heb je een lege muur nodig. Dit betekent dat er geen stopcontacten in de 
weg mogen zitten, mochten deze wel in de weg zitten dan zal je de stopcontacten 
moeten weghalen en helaas komen deze dan te vervallen. Daarna meet je de wand 
op waar je je bestelde hoofdbord precies wilt plaatsen. Mocht je de mogelijkheid 
hebben dan adviseer ik om het hoofdbord gecentreerd van de muur te bevestigen.

STaP 1:
Plak de bijgevoegde klittenband aan de Plak de bijgevoegde klittenband aan de 
onderkant van de afgemeten muur (of op 
de plint). Knip het klittenband af tot waar je 
hoofdbord zal eindigen. Nadat je de 
onderste rij hebt geplakt bevestig je de 
klittenband met nietjes (d.m.v een tacker) 

of met beton spijkers.

STaP 2:
Houd telkens één van de “blokken” (tip: Houd telkens één van de “blokken” (tip: 
houd hem vast met het klittenband aan 
aan de zijkanten) langs de onderkant van 
de afgemeten muur. Plak de klittenband 
strak langs de bovenkant van de rand van 
het “blok” en doe dit tot je aan het einde 

komt van de afgemeten muur. 

STAP 3:
Nadat je klaar bent met de rij boven het 
“blok” plak je nog een rij strak ONDER de rij 
klittenband wat je net hebt bevestigd.

Niet of spijker daarna beide rijen klittenband 
weer vast aan de muur.
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STAP 4:
Het hoofdboHet hoofdbord is van een velours stof 

gemaakt waar een “vleug” in zit verwerkt. 
Dat betekent dat de kleur tegen de vleug 
in compleet anders is dan met de vleug 
mee. Je kan het verschil van de vleug 
voelen met de hand, tegen de vleug in 

voelt de stof stroef, met de vleug mee voelt 
de stof glad.de stof glad.

STaP 5:
 Dus houd daarbij goed in de gaten dat de 
vleug van elk blok dezelfde richting op 
gaat! Persoonlijk vind ik de glanzende kant 
mooier en zou dan adviseren om die kant  

richting de deuropening te doen!

STaP 6:
Nadat je dus de richting van de vleug hebt Nadat je dus de richting van de vleug hebt 
bepaald, kan je beginnen met de eerste rij 
te bevestigen. De blokken zijn al voorzien 
van de “lussen” kant van het klittenband 
dus je hoeft ze alleen maar tegen de muur 
aan te drukken. Zorg ervoor nadat je de 
eerste “blok” hebt geplaatst, dat je de 
volgende er strak tegen aan duwt om volgende er strak tegen aan duwt om 

spleten te voorkomen.
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STaP 7:
Herhaal stap 2 en 3 voor de volgende rij.

STaP 8:
Bevestig nu de volgende rij blokken strak 

boven de onderste rij blokken. 

STaP 9:
Als dit je laatste rij is (dit is als je een 150 Als dit je laatste rij is (dit is als je een 150 
hoogte hebt besteld) dan hoef je alleen 
de klittenband te bevestigen langs de 
bovenste rand ACHTER het blok, dus NIET 
erboven zoals voorheen. Nadat je de 
klittenband hebt geplakt, bevestig je het 

weer met nietjes of spijkers.
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STaP 10:
Plaats de laatste rij aan blokken en je Plaats de laatste rij aan blokken en je 
bent klaar! Mocht je er na deze 

handleiding niet uitkomen dan hebben 
wij ook een timelapse video op onze 
website staan waarin wij versneld een 

hoofdbord monteren!


