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Letterkast ophangen 
 
In deze eenvoudige handleiding laten we u zien hoe u een letterkast 
aan de wand hangt. 
 

Let op: Foutieve montage kan tot schade of letsel leiden 
indien de kast van de muur valt. Laat bij twijfel de montage 
en het ophangen over aan de vakman. 

 
Let op: Gebruik de juiste schroeven en pluggen om de kast 
te bevestigen aan de muur. Dit verschilt per type wand 
(gipsplaat, steen, beton, hout etc...), Laat u eventueel 
adviseren door de lokale vakhandel. 

 
 
 
Deze set instructies bestaat uit twee delen: 
 
Deel I : Kast ophangen 
Deel II :  Optionele achterwand bestickering aanbrengen 
 
 
 
 
 
Benodigd gereedschap: 
Boormachine, schroevendraaier, waterpas 
 



 

 

Deel I : Kast ophangen 
 
Leg voor de installatie een kleed of karton onder de kast om 
beschadigingen aan uw kast, vloer of muur te voorkomen. 
 
Til de kast op met twee personen, zo kunt u hem veel makkelijker en 
zonder beschadigingen ophangen. 
 

 

 

 

Gebruik een waterpas of meetlint 
om de de positie van de letterkast 
te bepalen. 

 Markeer de ophangpunten op de 
muur met een potlood of een 
scherp voorwerp. Gebruik altijd alle 
ophangpunten.  

   

 

 

 

Boor de gaten voor uw type 
pluggen op de gemarkeerde 
plaatsen. 
Stop alleen de pluggen in de muur.  

 Houdt de lettekast op de juiste 
positie tegen de muur en breng de 
schroeven aan . 

 
 

TIP: 

TIP: 



 

 

Deel II:  Optionele achterwand bestickering aanbrengen 
 
Gebruik een doek om de luchtbubbels achter de sticker naar de 
randen weg te wrijven. 
 
De speciale stickers kunnen met water schoongemaakt worden. 
 
 

 

 

 

Controleer of alle stickers aanwezig 
zijn door ze in de juiste vakken te 
leggen. 

 Verwijder de beschermende 
achterkant van de sticker. 

   

 

 

 

Plak de stickers van rechts naar links 
of van boven naar beneden in het 
juiste vak. 
De stickers kunnen moeiteloos 
verwijderd worden maar gebruik 
niet teveel kracht om scheuren te 
voorkomen. 

 Wrijf eventuele luchtbubbels weg naar 
de rand. 

 

TIP: 

TIP: 


