INMEET & MONTAGE
INSTRUCTIE
Maatwerk Kapstokken
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1. Hulpmiddelen Inmeten
 Rolmaat
 Schilders tape (afplaktape geschikt voor uw muur)
 Een potlood

2. Stappenplan Inmeten
1) Begin met het bepalen van de hoogte waarop de kapstok moet komen te hangen;
(Richtlijn: bovenzijde kapstok met hoedenplank op circa 180cm gemeten vanaf de vloer loodrecht
omhoog. Dit is medeafhankelijk van uw eigen lengte)

2) Plak twee stukken tape op de muur op de gewenste hoogte en breedte. Houd rekening met
circa 5cm uit de kant indien u de kapstok in een hoek monteert;
3) Meet nu met de rolmaat de breedte tussen de deze twee punten;
4) Geef de breedte door bij uw bestelling. De rest van de maatvoering van de kapstok is
standaard zoals u in onderstaande tekeningen kunt zien. Mocht u hier een wijziging in
wensen noteer de gewenste wijziging bij opmerkingen, RVStrapleuning.nl zal contact met u
opnemen.

3. Technische gegevens per kapstok
Kapstok model Valencia
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Kapstok model Sevilla

Kapstok model Stockholm

Kapstok model Kopenhagen
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Kapstok model Milaan

Kapstok model Lucca

Kapstok model Siena
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4. Hulpmiddelen Monteren
 Schilders tape (afplaktape)

 Afhankelijk van kapstok:

 Waterpas



Inbus sleutel 2.5 + 6

 Bijgeleverd bevestigingsmateriaal



Steek/ring sleutel 13

 Boormachine



Torx schroevendraaier 25

 Stofzuiger

5. Stappenplan Monteren
1) Wij adviseren de montage van uw kapstok altijd samen met iemand te doen;
2) Ontdoe de kapstok van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling;
3) Houd de kapstok op de juiste hoogte en positie tegen de muur en teken met een potlood de
positie van de montagepunten af. Controleer met de waterpas of de kapstok recht hangt.
4) Leg de kapstok vervolgens op het verpakkingsmateriaal of zachte ondergrond ter voorkoming
van beschadigingen;
5) Afhankelijk van uw wand/muur, waarop de leuning geplaatst wordt, wordt de keuze van de
pluggen bepaald en daarmee tevens de diameter van de te boren gaten in de muur.
Let op: Bijgeleverd materiaal is geschikt voor standaard steen + beton muren;
6) Boor op de afgetekende punten de nodige de gaten in de muur (dit is afhankelijk van uw
gekozen kapstok, zie tekening);
7) Plaats de pluggen in de gaten en vervolgens de stockeinden;
8) Schroef de geleverde moeren op de stockeinden en draai deze goed aan;
9) Monteer1 de kapstok tegen de muur;
10) De kapstok is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een vochtige doek en/of
met de RVStrapleuning.nl RVS Cleaner. Let op, spuit nooit rechtstreeks schoonmaakmiddelen
op het RVS oppervlak.

1

Zie aandachtspunten voor aanwijzingen over de montage een kapstok.
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5.1 Aandachtspunten montage van de kapstokken
Aandacht bij dopmoeren Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de steek/ring
sleutel 13. Draai de lange stokeinden in de gaten met behulp van de torx schroevendraaier.
Plaats hierover de kapstok. Draai de dopmoer goed vast op het stockeind met de sleutel;

Aandacht bij muurbussen Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de inbussleutel.
Draai de lange stokeinden in de gaten met behulp van de torx schroevendraaier. De muurbus
zit reeds op de kapstok. Schroef het buitenste kleine inbusje los om tweedelen uit elkaar te
halen (de ‘ring’ blijft bevestigd over de pijp). Plaats het vlakke deel over het stockeind tegen de
muur en draai het moertje vast. Monteer de kapstok door met de ring over het vlakke deel
tegen de muur te drukken en draai het kleine inbusje vast om de tweedelen weer met elkaar
te verbinden;
Aandacht bij montage Lucca. Maak gebruik van de torx schroevendraaier en de
inbussleutel. Draai de stokeinden in de muur met behulp van de torx schroevendraaier. Pak nu
de muurdrager voor bevestiging. Schroef het kleine inbusje los om deze uit elkaar te halen
voor montage. Schuif het binnen-asje (zandlopervorm) over het stockeind in de muur en draai
het moertje vast op het stockeind. Monteer de buiten-as tegen de kapstok middels de
inbusbout. Schuif nu het buiten-asje over het binnen-asje. Door het kleine inbusje weer vast te
schroeven, bevestig je de assen aan elkaar;
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Contactgegevens
RVStrapleuning.nl
Bijsterhuizen 3011f
6604 LP Wijchen
Nederland
M:
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Tel: +31 24 8200976
info@rvstrapleuning.nl

