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Schadevrij ophangen

Zonder
gereedschap

Hecht goed

Zonder
lijmresten
achter te laten

Command™ Fotobevestigingsstriptechnologie

Klik op elkaar

Plak op lijst

Druk op muur

Trek om te verwijderen

Niet alle stappen voor bevestiging
en verwijdering worden getoond.
Zie verpakking voor volledige
instructies of bezoek
commandstrips.co.uk/howtouse

Veelgestelde vragen

Gebruikstips

Dragen Command™ Fotobevestigingsstrips geluiddempende akoestische schuimplaten of decoratieve platen?
Ja, mits het artikel het gewicht dat is gespecificeerd voor Command™
Fotobevestigingsstrips niet overschrijdt. We bevelen niet aan
om wandkleden of andere geweven stoffen op te hangen. Voor
decoratieve platen moet u ervoor zorgen dat er een glad oppervlak
beschikbaar is om de strip op te plakken. Hang geen waardevolle
of onvervangbare spullen op.

Kan ik Command™ Fotobevestigingstrips
hergebruiken?
Nee, Command™ Fotobevestigingsstrips zijn uitsluitend bedoeld voor
eenmalig gebruik. Command™ Foto-ophangsystemen (universele en
schilderijophangsystemen) kunnen worden hergebruikt met behulp
van een Command™ navulstrip (zie instructies voor meer informatie).

• Wacht 7 dagen na schilderen
voordat u de strips gebruikt.
• Hang ze niet boven bedden of
aan behang.
• Hang geen waardevolle of
onvervangbare spullen op.
• Wordt niet aanbevolen voor
bevestiging van planken,
wandkleden of shadow boxen.
• Breng de strips niet aan op
papieren oppervlakken of
oppervlakken van textiel op
een lijst.

Kunnen ze zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt?
Ze kunnen in beide richtingen worden gebruikt.

Klein

Middelgroot

Groot

Smal

Universeel

Schilderij

OP TIL
20 cm x 25 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

OP TIL
61 cm x 91 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

OP TIL
45 cm x 61 cm

TOT
20 cm x 25 cm

TOT
45 cm x 61 cm

TOT
61 cm x 91 cm

TOT
45 cm x 61 cm

TOT
45 cm x 61 cm

TOT
45 cm x 61 cm

Gewichtlimiet

900 g (2 paar)

2,7 kg (2 paar)

3,6 kg (2 paar)

2,7 kg (2 paar)

3.6kg

1.3kg

Maximale lijstgrootte

13cm x 18cm

28cm x 43cm

40cm x 51cm

28cm x 43cm

45cm x 61cm

45cm x 61cm

Gewichtlimiet

1,8 kg (4 paar)

5,4 kg (4 paar)

7,2 kg (4 paar)

5,4 kg (4 paar)

Maximale lijstgrootte

20cm x 25cm

45cm x 61cm

61cm x 91cm

45cm x 61cm
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Binnen/Buiten

Foto´s ophangen

Decoratief

Transparant

Algemeen gebruik

Badkamer

Buitenshuis

Kabel

Binnenshuis

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen, behalve
badkamers en
vochtige
omgevingen

Binnen of
buiten

Binnen of
buiten

Binnenshuis

X

X

Waterbestendige
strips
Ideaal voor het
ophangen van

Fotolijsten

Thuisdecoratie

Lampen

Bezems

Handdoeken

Lichtsnoeren

Kabels

Wandkunst

Kransen

Juwelen

Hoeden en jassen

Badjassen

Lichtslangen

Lichtsnoeren

Spiegels

Jassen

Accessoires

Sleutels

Badsponzen en
schrobbers

Kransen

Doek

Sleutels

Sleutels

Klemborden

Zeep en
toiletartikelen

Seizoensversieringen

Posters

Tassen en
rugzakken

Kransen

Kantoorbenodigdheden

Make-up

Feestversiering

Wandklokken

Juwelen

Thuisdecoratie

Tassen en
rugzakken

Badspeeltjes voor
kinderen

Grilgerei

Letters

Sjaals en
accessoires

Schoonmaakgerei

Opslagruimte
in douche/voor
toiletartikelen

Thermometer

Thuisdecoratie

Voederhuisje

