Boren in binnenwanden
van de Holtwoningen
De binnenwanden van de Holtwoningen zijn van tufsteen of van
kalkzandsteen. Dat zijn relatief zachte steensoorten. Daarom is
het belangrijk om op een goede manier te boren en de juiste
pluggen en schroeven te gebruiken.

Theodorus Dobbestraat 8-10, 28-30 en 48-50
Dirk Bonsstraat 1-27 (oneven)
Hermanus Coenradistraat 1-27 (oneven)
Reina Prinsen Geerligsstraat 1-27 (oneven)
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Hoe kan ik het beste boren in de binn
U krijgt van Rochdale een setje pluggen
dat u kunt gebruiken om iets aan de
muur te hangen. Als u deze instructie
volgt, kunt u aan de wanden zelfs een
televisie tot 25 kg ophangen.
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De boor
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Gebruik een steenboor
Kies de juiste maat. Kies voor
plug en boor dezelfde maat,
meestal heeft u 6mm nodig*
* Op de achterzijde van het
doosje pluggen staat precies welk boortje voor welke
schroef en met welke plug
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Het gereedschap
Gebruik een accuschroefboormachine of elektrische
boor (Géén klopboor)
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De schroef
Let op dat de schroef altijd iets
langer is dan de plug. Houd ook
ook rekening met de dikte van
het object dat u ophangt als de
schroef daar ook doorheen moet*

* Wilt u een plank aan de muur
schroeven van 2 cm dik?
Pluglengte + dikte plank
= lengte schroef

nenwanden van mijn woning?
De plug
Doe de plug in
het gat en
sla deze in
de muur
met een
hamer.
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Ophangen
Even recht hangen en
klaar. Als u deze instructie
volgt, kunt u met de juiste
schroeven ook uw tv aan
de muur hangen of een
boekenplank die veel
boeken kan dragen.

Schroeven
Draai de schroef in de plug
(met de schroevendraaier
of een accuschroefboormachine)
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Heeft u nog vragen?
Kom naar het Dobbepunt,
onze vakman helpt u graag.
Openingstijden:
Maandaag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 16:00 uur
13:00 tot 16:00 uur
9:00 tot 12:00 uur
9:00 tot 12:00 uur
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