
Klant: Order nummer: 

Omschrijving: Afmeting (HxB): 3180x1700 mm

Aantal: 1

Aantal panelen per wand: 3

Aantal montageplaten: 8

Aantal schroeven en pluggen: 32

4x schroef 4x40

4x plug 6mm

4x Ø 6mm

Magneetplaat 
300x300mm

Montagevideo

Plaatsing magneetplaten

Bevestig de magneetplaten (300x300 mm) 
tegen de achterwand zoals aangegeven in 
de tekeningen.
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Magnetisch montagesysteem

Chameleon whiteboards worden opgehangen door middel van sterke magneetplaten die op de wand 
geschroefd worden. Dit heeft meerdere voordelen:
• TÜV-gecertificeerd magnetisch montagesysteem.
• Eenvoudig en precies monteren: panelen zijn makkelijk na te stellen en uit te richten ten 

opzichte van elkaar.
• Onzichtbaar ophangsysteem: panelen hangen blind aan de muur met minimale tussenruimte.
• Demontabel systeem waardoor het product eenvoudig mee kan verhuizen.

• De muur waaraan de borden gemonteerd worden dient geschikt te zijn om via de juiste pluggen en schroeven voldoende borging te bieden. 
De bijgeleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor stenen muren. In het geval van een ander soort draagwand, zorg dan voor bijpassend 
montagemateriaal. Let op dat de schroefkop diep genoeg in de montageplaat kan, zonder uit te steken. Dit in verband met de magnetische 
draagkracht.

• Zorg dat de muur vlak is en zonder obstakels.
• Het magnetische oppervlak van de montageplaat dient volledig in contact te zijn met de achterkant van het whiteboard voor optimale 

draagkracht. Monteer de montageplaten daarom in lijn met elkaar. In het geval van oneffenheden, gebruik opvulplaatjes (verkrijgbaar in de 
meeste bouwmarkten). Zie voorbeeld 1.

• Controleer of de montageplaten in lijn liggen met elkaar door een lage waterpas volledig over 2 montageplaten te leggen. De waterpas moet 
vlak over beide platen liggen. Zie voorbeeld 2. Zo nodig met de opvulplaatjes bijstellen.

• Tip: het gebruik van glaslifters maakt de montage vele male makkelijker. Deze zijn verkrijgbaar bij Chameleon onder artikelnummer 51508.010 
of bij de bouwmarkt.

• Let op: plaats niet meer dan 1 kg. aan accessoires per m2 whiteboard. Dit om het verschuiven van het whiteboard te voorkomen.
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