
Handleiding

Tuned Art
Premium akoestisch schilderij in een aluminium 
frame met geluidsabsorberende eigenschappen.

Benodigd gereedschap: 
boormachine, waterpas, pen of potlood.
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Assemblage en montage 
in 10 eenvoudige stappen



Pak het pakket uit en leg het absorptiemateriaal 
uitgevouwen neer.

Schuif de framestukken over de hoekverbinders heen. 
Zorg dat de moertjes in de gootjes van het frame zitten 
en lijn de schroeven uit met de moertjes. Zet alle vier de 
hoeken op deze manier vast.

Schuif het frame naar elkaar toe en draai met de 
meegeleverde inbussleutel de schroeven van de 
hoekverbinders aan (vast is vast).

Plaats het absorptiemateriaal in het gemonteerde frame.

Leg het doek uitgespreid over het frame met het 
absorptiemateriaal erin.

Duw de kunststof pees in de gleuf van het frame. Start 
bij de hoeken en werk vanuit de hoeken naar binnen.

Teken met een waterpas een rechte lijn af. Maak de lijn 
iets korter dan de breedte van het schilderij. 
Teken op de rechte lijn vervolgens twee boorgaten af.
Niet op de muur tekenen? Gebruik afplaktape.

Boor de twee gaten
(minimaal 30 mm diep, 6 mm doorsnee).

Stop de meegeleverde pluggen in de gaten en schroef 
vervolgens de schroeven in de pluggen zodat de 
schroeven nog een klein stukje blijven uitsteken.

Hang het Tuned Art akoestisch schilderij op aan de 
uitstekende schroeven en geniet van het resultaat.

Handleiding
Inhoud:
4x framestuk
4x hoekverbinder
8x schroef (frame)
8x moer
1x inbussleutel

1x absorptiemateriaal
1x geprint peesdoek
2x muurplug
2x schroef (muur)
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Merford Tuned Ruimteakoestiek
www.merford.com

Tuned van Merford is dé oplossing voor een probleem met de ruimteakoestiek. De Tuned collectie 
bestaat uit akoestische designproducten, een lust voor oor én oog. We leveren akoestische 
oplossingen voor kantoren, hotels, restaurants, ziekenhuizen en algemene ruimtes. Samen met 
(interieur) architecten en designers kijken we naar de laatste trends op het gebied van kleur, 
vorm en materialen. Hieruit is een collectie ontstaan waar we trots op zijn. We leveren maatwerk, 
maar kunnen ook kant-en-klare oplossingen aanbieden. Bij een maatwerk product verrichten 
we vanzelfsprekend vooraf een akoestische meting. Merford staat voor kwaliteit, u kunt uitgaan 
van goede service en garantie mét onze 65 jaar ervaring. Dat klinkt net zo goed als het eruit ziet.


