
De letters of logo’s worden geleverd met 
tape en mal

De letters of logo’s worden geleverd 
met kunsstof afstandhouders (nokken), 
de zogenaamde ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’
die in elkaar klikken. Uv-bestendig

Nu kun je de letters plaatsen door deze 
voorzichtig aan te drukken.

Schroef de ‘vrouwtjes’ (de witte delen) op 
de ondergrond, maar draai nog niet vast.

Verwijder de montagetekening en schroef
de ‘vrouwtjes’ vast op de ondergrond.
Tip: de schroef handvast draaien en dan 
een kwartslag terugdraaien.

Nu moet je zelf aan de slag:
- Plaats de montagetekening op de juiste 
  plek. Boor nu door de afdrukpunten op
  de montagetekening.

De montage tekening is nu klaar en
voorzien van de zwarte stippen die je
moet door boren.
Succes bij de montage!

We verlijmen de ‘mannetjes’op de 
achterzijde van de letters.

Montage gevelletters met afstandhouders (nokken)
Door jouw gevelletters door middel van afstandhouders op de muur of gevel te monteren krijg je een mooi 3d e�ect en een luxe 
uitstraling. Om het je gemakkelijk te maken verlijmen wij de nokken achter de teksten of logo’s. Door onze ruime ervaring
kiezen we voor jou de juiste nok, al naar gelang de letterhoogte. Een hele zorg minder. Voor extra informatie of uitleg kun
je ons altijd bellen. ME Print & Sign staat voor je klaar.

> ideeen > allison board

Productinformatie

Afstandhouders

3. Montage tekening  

2. Boorpunten 1. Lijmen

5. Afstandhouders4. Gaten boren 

6. Bijna klaar 8. Klaar7. Monteren

De letters worden op jouw montagemal 
gelegd en ‘doorgedrukt’. Van deze puntjes 
maken we zwarte stippen, deze moet je 
bij de montage doorboren.

Nu moet je zelf aan de slag:
- Plaats de mal op de juiste plek.  

Verwijder het rugpapier van de tape
en druk de letters in de mal  

Dit is je montage malFoamtape  

Montage gevelletters met mal en tape

Productinformatie

3. Mal plaatsen  

2. Tape 1. Mal

5. Klaar4. Letters plakken

De letters worden op de achterzijde
voorzien van dubbelzijdig foam tape.

mannetje vrouwtje


