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Montage optie:
Dubbelzijdige 3M tape 

Montage   Mogelijkheden



Y O U R  L I G H T I N G  C O M P A N Y

Montage optie A:
Dubbelzijdige 3M tape 

Stap 1:
Maak de ondergrond goed schoon met 

een ontvettend schoonmaakmiddel. 

Stap 2:
Verwijder de bescherm folie van de 

dubbelzijdige tape.

Stap 3:
Plaats de letters en/of logo’s op de juiste positie 

via het meegeleverde montagesjabloon.

Stap 4: 
Druk de letters en/of logo’s stevig aan.  
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Montage optie B:
Draadeinden

Stap 2:
Vul de voorgeboorde gaten met siliconenkit en 

bevestig de draadeinden op de juiste plek. Trek 

de stroomkabel door het daarvoor bestemde 

doorvoergat en sluit de kabel aan op de driver. 

Stap 1: 
Bevestig de kartonnen boormal op de ondergrond 

en boor de gaten zoals aangegeven op de boormal. 

Bevestig de draadeinden aan de achterkant van de 

letters en/of logo’s.

NOî NOî

Montage optie C:
Draadeinden met afstandbussen

Stap 2:
Vul de voorgeboorde gaten met siliconenkit en 

bevestig de draadeinden op de juiste plek. Trek 

de stroomkabel door het daarvoor bestemde 

doorvoergat en sluit de kabel aan op de driver. 

Stap 1: 
Bevestig de kartonnen boormal op de ondergrond 

en boor de gaten zoals aangegeven op de boor-

mal. Bevestig de draadeinden met afstandbussen 

aan de achterkant van de letters en/of logo’s.
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Montage optie D:
Snap-On afstandhouders

Stap 2:
Vul de voorgeboorde gaten met siliconenkit 

en bevestig de afstandhouders op de juiste 

posities. Schuif de afstandhouders  in elkaar 

en bevestig deze met de meegeleverde 

schroefjes. Trek de stroomkabel door het 

daarvoor bestemde doorvoergat en sluit de 

kabel aan op de driver. 

Stap 1: 
Bevestig de kartonnen boormal op de 

ondergrond en boor de gaten zoals aangegeven 

via het patroon van de boormal. Bevestig de 

afstandhouders aan de achterzijde van de letters 

en/of logo’s. 



Montage optie E:
Enkelzijdige lichtbak

Stap 1:
Boor een opening in de ondergrond en trek de 

kabel er doorheen. Monteer de achterplaat  van 

de lichtbak via de meegeleverde montage-

schroeven tegen de ondergrond. 

Stap 2:
Bevestig de voorkap over de achterplaat 

welke al op de ondergrond is bevestigd. 

Benodigheden:
De benodigde bevestigingsmaterialen worden 

standaard meegeleverd. 

Stap 3:
Verbind de twee kappen d.m.v. de meege-

leverde schroeven. Koppel de driver aan de 

doorgetrokken kabel.
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Montage optie F:
Dubbelzijdige lichtbak

Benodigheden:
De benodigde bevestigingsmaterialen worden standaard meegeleverd. 

Stap 1:
Plaats de bevestigingssteun tegen de 

ondergrond via de meegeleverde schroeven. 

Trek de kabel door het voorgeboorde 

doorvoergat.

Stap 2:
Monteer de lichtbak op de bevestigings-

beugel. Bevestig de lichtbak door deze via 

schroeven aan te draaien aan de boven- en 

onderzijde.

Stap 3:
Sluit de kabel aan en controleer de werking.



Montage optie G:
Dubbel U montage profiel 

Overzicht:
Lichtreclames met een aanzienlijke breedte worden geleverd in meerdere koppelbare 

framedelen. Schuif de delen in elkaar en koppel deze via de meegeleverde schroeven. 

Stap 1:
Monteer het onderste deel van het U profiel 

op de ondergrond via de meegeleverde 

schroeven.

Stap 2:
Schuif de andere zijde van het U profiel, waar 

de letters en/of logo’s op voorgemonteerd zit-

ten, over het onderste deel van het U profiel.

Stap 3:
Zet de twee profielen vast door de schroeven 

aan de boven- en onderkant aan te draaien.



Montage optie H:
Pendelsteunen (verstelbaar)

Overzicht:
Bevestiging via pendelsteunen is een geschikte manier om de lichtreclame zwevend te 

doen lijken in een omgeving wanneer rechtstreekse montage niet mogelijk is. 

Stap 1:
Monteer de montageplaat inclusief open buis 

tegen het plafond. 

Stap 2:
Koppel de verticale steunen aan elkaar via de 

meegeleverde schroeven en verstel deze tot 

de gewenste hoogte.



Montage optie I:

Overzicht:
Montage via RVS ophangkabels is een manier om de lichtreclame zwevend te doen lijken 

in een omgeving waar rechtstreekse montage niet mogelijk is. 

Stap 1:
Bevestig de meegeleverde koppelstukken 

aan de bovenzijde van de reclameuiting. 

 

Stap 2:
Koppel de houder waar de staalkabel aan 

vast zit op het uitstekende schroefdraad van 

de reclameuiting.

Stap 3:
Monteer de montageplaat tegen het plafond 

door middel van de meegeleverde schroeven. 

Stap 4:
Sluit de driver aan en controleer de werking. 
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Montage optie J: Montage op 
ongelijke ondergrond via afstand 
houders

Stap 1: 
Bevestig de kartonnen boormal op de onder-

grond en boor de gaten zoals aangegeven via 

het patroon van de boormal. 

Stap 2:
Bevestig de afstandhouders aan de achterzij-

de van de letters en/of logo’s. Vul de voorge-

boorde gaten met siliconenkit en bevestig de 

afstandhouders op de juiste posities. 

Stap 3:
Schuif de afstandhouders  in elkaar en bevestig 

deze met de meegeleverde schroefjes. Trek 

de stroomkabel door het daarvoor bestemde 

doorvoergat en sluit de kabel aan op de driver. 



Stap 1: 
Bevestig de kartonnen boormal op de 

ondergrond en boor de gaten zoals 

aangegeven op de boormal. 

Stap 2:
Bevestig de draadeinden aan de achterzijde 

van de letters en/of logo’s.

Stap 3:
Vul de voorgeboorde gaten met siliconenkit 

en bevestig de letters en/of logo’s op de 

ondergrond. Trek de stroomkabel door het 

daarvoor bestemde doorvoergat en sluit de 

kabel aan op de driver. 

Montage optie K:
Bepaal zelf het gewenste patroon



Montage optie L:
Dakmontage

Overzicht:
Een dakcontructie is ideaal wanneer de letters en/of logo’s zichtbaar moeten zijn boven 

op een pand. D.m.v. een aluminium- of stalenconstructie, eventueel verzwaard met 

betonblokken, zorgt u voor de benodigde stabiliteit en stevigheid. 

Stap 1:
Bevestig de liggende steunen via schroeven en/of verzwaringen op het dak van het pand. 

Stap 2:
Monteer de dwarsbalk voor extra stabiliteit en 

stevigheid.

Stap 3:
Veranker de dwarsbalk op het dak via het 

meegeleverde bevestigingsmateriaal. Sluit de 

driver aan en controleer de werking. 
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