
Daar issie,
jouw unieke Modulari.

Geef ‘m een mooi plekje en veel plezier ermee!

Nederlands

Iets aan het wandje?
Laat ons weten als er iets niet in orde lijkt en samen 
vinden we een goede oplossing. Stuur een mail met 
het ordernummer, foto en korte beschrijving van je 
klacht naar support@modulari.com of neem telefo-

nisch contact op via 0031 85-200 6712. 

Team Modulari



Montage instructie

Pak het lipje en trek deze langs de muur 
omhoog. Houd met je andere hand de 
magneet tegen, zodat deze niet weg 
schiet. Doe dit langzaam en voorzichtig.

VerwijderenStap 4

Gebruik opnieuw de montagemal voor het 
plakken van de strips voor je volgende 
wandelement(en). Herhaal stap 2 en 
gebruik nu bij stap 3 de afstandsmal om 
overal dezelfde tussenruimte te krijgen.

Tussenruimte ongeveer 1 cm
(of gebruik de afstandsmal)

Haal het wandelement weer van de muur 
en druk de witte plaatjes goed aan 
(vooral de randen en hoeken) en klik
het wandelement nu terug.
Et voilà, jouw eerste wandelement hangt.

Stap 3

Plak nu het eerste wandelement tegen de 
twee witte plaatjes aan. Zorg ervoor dat 
de witte plaatjes in het midden komen.

Stap 2.2

1. Plak de magneet liggend met de witte 
kant tegen de rode lijn van de strip aan.

2. Klik het dunne witte plaatje tegen de 
magneet en verwijder daarna de 
beschermlaag.

Stap 2.1

2
1

Heb jij een muur met structuur? Masseer 
de strips dan met 1 vinger goed in de 
structuur van de muur.

Let op!

Houd de mal tegen de muur en plaats de 
strips in de uitsparingen. Druk ieder deel 
van de strip 5 seconde aan. Niet wrijven.

Stap 1

Plak één Powerstrip op een niet zichtbaar 
stukje muur. Laat deze minimaal een 
kwartier zitten en verwijder dan de 
Powerstrip. Test hiermee of de strip niet 
te makkelijk los komt en of dit gebeurt 
zonder beschadigingen.

Een Powerstrip hecht alleen op een 
schone en stevige/niet poreuze onder-
grond.

Tip!

Disclaimer: Al onze Modulari producten bestaan uit de sterkste materialen en ieder ontwerp wordt met zorg samengesteld en gecontroleerd. De hierboven benoemde instructies zijn uitvoerig getest op verschillende wanden en ondergronden. 
Desondanks adviseren wij al onze klanten om het product uit voorzorg niet op een muur te bevestigen waar het op iemand kan vallen. Bij twijfel kunnen we je hierin adviseren.


