
 

montagehandleiding blinde montagepennen 

Bij de montage kunt u de volgende richtlijnen aanhouden. De montage vergt, zeker bij langere planken, wat 
secuur werk en geduld. Wij raden aan dit met 2 of 3 personen te doen. Kleinere planken tot ongeveer 1 meter zou 
u alleen af moeten kunnen. 

1. Houd de plank vlak tegen de muur met de gaten naar boven gericht. 
2. Met behulp van waterpas richten. 
3. Teken nu het midden van de gaten af op de muur. 
4. Boor met 4 mm boor gat voor, vervolgens 10 mm tot max 65 mm diep. Het beste kunt u de   
boor een paar graden schuin tegen de muur plaatsen zodat de pennen iets in de pluggen kunnen gaan hangen 
waardoor de plank niet schuin naar beneden gaat wijzen. 
5. Tik met een hamertje o.i.d. de pluggen in de muur 
6. Draai met behulp van steeksleutel #10 de pennen in de pluggen. 
7. Bij het indraaien merkt u dat de pen a-centrisch op de schroef staat. Dit geeft u per pen ongeveer 5 mm 
ruimte om de gaten in de plank op te zoeken. Tevens kunt u de plank op deze  manier klem zetten door de 
pennen iets naar buiten of juist naar binnen te draaien. 
8. Schuif de plank (met 2 man) over de pennen. Indien noodzakelijk de pennen hier en daar   
naar de gaten toe draaien zodat deze op lijn komen met de gaten. 
9. Indien de plank eenvoudig weer van de pennen afschuift, de plank ongeveer 3 cm van de   
muur schuiven en de pennen een halve slag naar binnen of buiten draaien zodat deze klemmen  in de gaten. 
Vervolgens met wat kracht de plank over de pennen schuiven. 
10. Indien pennen toch niet helemaal recht in de muur gezet zijn: Buig de pennen met de hand iets naar de 
gaten toe. Ook mogelijk: pen in gat van plank schuiven en dan in de plug draaien. 
11:  Indien plank iets krom of gebogen is:  Optie 1: volg stap 10. Optie 2:  de meeste planken kunnen eenvoudig  
iets gebogen worden om zo over de pennen geschoven te worden.


