
In de doos

1  TV-frames, 2  zakkie schroeven, ringetjes, afstandhouders voor de tv en waterpas,  

3  wandplaat, 4  zakkie schroeven schroeven en pluggen voor de muur, 

5  klittenband voor je kabels.

Uit eigen doos

6  Steek- of dopsleutel 11 mm, 7  kruiskopschroevendraaier, 8  leidingzoeker, 

9  5 mm boor, 10  10 mm boor, 11  potlood, 12  hamer, 13  rolmaat, 

14  klop- of betonboor 15  en dat alles op een mooi kleedje.

30 minuten 2 personen 4 koffie
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MUURBEUGEL PLAATSEN.
Geen orthodontist nodig.



1. MONTAGE TV FRAMES

4. AFTEKENEN

2. AFSTAND BEUGEL METEN

5. BOREN

3. PLAATS BEPALEN

6. OPHANGEN

Leg de waterpas (J) op de wandplaat 3  en 
gebruik deze om 4 boorgaten af te tekenen 
ter hoogte van het kruisje dat je bij stap 3 
hebt gezet.

Klem de wandplaat 3  vast aan de frames 
en meet de afstand van de onderkant van 
de tv tot aan de boorgaten in de wandplaat.

Schrijf de afstand op:   cm

Boor extra nauwkeurig door eerst de 5 mm 
boor te gebruiken en daarna de 10 mm 
boor. Boor even diep als de schroeven 4 .

Hamer de pluggen 4  erin.

Schroef de wandplaat 3  waterpas aan de 
muur. Til de tv met 2 personen op en haak 
hem aan de wandplaat vast.

Klaar! Geef je jezelf een schouderklopje, zet 
de tv aan en plof op de bank neer.

Bepaal de plaats van je tv op de muur 
en teken af waar de onderkant van je tv 
moeten komen.

Ga de zojuist gemeten afstand omhoog en 
zet een kruisje.

Kom je er niet uit?
Bel 010 798 89 99 of kijk op 
Coolblue.nl/klantenservice

Voor het boren
Controleer met de leiding-
zoeker of er geen leidingen of 
kabels achter de muur zitten.

Leg de tv op een kleed. Zoek uit zakje 
A t/m F 2  welke schroef past op je tv. 
Je hebt maar 1 setje nodig.

Schroef de frames 1  zoals op de foto 
vast. Ruimte over? Zet ringetje (G) of 
afstandhouder (H of I) ertussen.

Geschikte oppervlakte:
 Massief baksteen 
 Massief beton 
 Gipswand met houten  

 pilaren erachter

CBL1164

Coolblue is niet aansprakelijk voor enig letsel, 

schade of gekibbel met je vriend(in), 

veroorzaakt door een onjuiste installatie. 

Twijfel je of je dit zelf kan? Vraag een 

vakkundig installateur.


