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MONTAGE NEW YORK CEILING PANELEN

Keuze uit twee montage systemen: drop-in en nail-up
Drop-in
Bij het drop-in systeem worden de panelen in een systeemplafond
raster van 60 x 60 cm gelegd en gefixeerd met meegeleverde
clips. Het raster kan eventueel op kleur gebracht worden door
het te schilderen of te spuiten.

Nail-up
De maatvoering van de panelen bij toepassing van het nail-up
systeem is 62 x 62 cm. De panelen worden gemonteerd met
een overlap van ca. 7 mm aan alle kanten van het paneel. De
sierlijsten zijn 120 cm lang.

paneel

vulpaneel (filler, optioneel)
sierlijst (optioneel)

1. Maak een tekening op schaal van uw plafond of wand. Geef de lay-out van de plafondpanelen en
eventueel vulpanelen (fillers) en sierlijsten die u gaat toepassen hier op aan.
2. Zorg dat de ondergrond (muur/plafond) waarop u gaat werken vlak is.
3. Neem de schets van punt 1 over op het plafond en teken met een kalklijn het midden van het patroon.
4. Start in het midden van de ruimte en werk naar buiten. Let er op dat u de panelen laat overlappen
op de buitenste rand.
5. Installeer allereerst de panelen. Daarna eventueel de vulpanelen en als laatste de sierlijsten.
6. De panelen kunnen bevestigd worden met schietnagels met tacker op een houten ondergrond of
plaatmateriaal zoals gips, MDF of multiplex, of met montagekit (dit laatste toepassen bij gipsplaten).
7. Bij gebruik van schietnagels plaatst u deze om de 15 tot 30 cm op de buitenste randen van de panelen.
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BLAD 2

Onderstaande punten gelden voor fillers en sierlijsten
8. Wij adviseren bij de grote wandsierlijsten eventueel een houten hulpstukje toe te passen bij de
hoeken en de naden.
9. Losse naden eventueel bijkloppen met een houten blokje.
10. De RAW panelen kunnen naar eigen inzicht geschilderd of gedecoreerd worden of naturel worden
gelaten. De gepoedercoatte panelen hebben geen verdere afwerking nodig.
In het geval van hoeken/lichtspotten etc. is het vrij eenvoudig het paneel om te buigen of deze te knippen.
Het op maat knippen van de panelen kan goed met een papiersnijder.
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