
 
HANDLEIDING INSTALLEREN ROOM DIVIDER 

 

1. Zorg dat u met 2 personen bent als u de Room Divider gaat ophangen. 
 

2. Bepaal de ophang plaats. Voor het plaatsen van de Room Divider is het 
allereerst relevant dat u de positie bepaalt. Kies een plek waar genoeg ruimte 
is.  

 

3. Plaats de bijgeleverde ophangkabels recht boven de gaten in de plank. Dit kunt 
u het beste doen door de plank, of een deel van de plank, op een stuk karton 
te plaatsen en in de gaten met stift een afdruk te maken. Hiermee krijgt u de 
perfecte afstanden van de gaten. Dit karton kunt u vervolgens als mal 
gebruiken. 

 
4. U kunt de Room Divider middes de stalen kabels ophangen aan het plafond. 

De kabels kunt u vastmaken aan de vloer maar dat hoeft niet. Maakt u de 
kabels vast aan de vloer dan heeft de Room Divider meer stabiliteit. Heeft u 
vloerverwarming dan is bevestiging aan de vloer niet mogelijk. 

 

5. Met de meegeleverde schroeven en montage bussen bevestigt u eerst de 
staalkabels aan het plafond.  

 
6. Daarna monteert u de planken één voor één. Eén persoon tilt de eerste plank op de gewenste hoogte. 

De andere persoon zorgt dat door elk gaatje in de plank een staalkabel naar beneden loopt. De metalen 
busjes schuift hij of zij over de kabels tot in elk gaatje van elke plank. Door het pinnetje aan de 
bovenkant in te drukken schuift u het metalen busje naar de juiste hoogte.  

 

7. Wanneer alle planken aan de staalkabels hangen, kunt u elke plank perfect afstellen. Dit doet u door de 
meegeleverde waterpas in het midden van elke plank te plaatsen en zo de Strackk Room Divider perfect 
waterpas op te hangen. 

 
 

Veel plezier met uw Strackk Room Divider! 

Heeft u vragen, schroom niet en mail naar info@strackk.com of bel +31 (0) 85 303 61 91. 

   


