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3. Find templates per shelf size as to where to place the drill holes on the last 

page of this manual. Cut the right template out with scissors and stick them 

together with tape.

3. Op de laatste bladzijde van deze handleiding vind je sjablonen voor de 

juiste boorgaten per maat plank. 

Knip dit uit en plak de stroken papier aan elkaar.

5. Now screw part A of the mounting system into the wall with a Torx 

screwdriver (T25). Then screw part B of the mounting system onto the part A 

by hand.

5. Draai nu onderdeel A van de plankendrager in de muur met een Torx 

schroevendraaier (T25). Draai vervolgens met de hand het onderdeel B van de 

plankendrager op de onderdelen A

4. Tape the template to the wall and drill the holes that are indicated in the 

wall. Then carefully pull the template off the wall. Push a wall plug in each 

hole - the type of plug best to use depends on your wall.

4. Hang het sjabloon aan de muur en doorboor de aangegeven gaten in de 

muur. Trek dan het sjabloon weer voorzichtig van de muur. Duw pluggen in 

alle gaten, welke soort plug je moet gebruiken hangt af van het soort muur.
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6. Now carefully slide the shelf on the shelf supports. Use a wrench to make 

sure the mounting system clamps properly, and use a Level to make sure the 

shelf is horizontal. 

6. Schuif nu de plank voorzichtig om de plankendragers. De plankendragers 

kunnen nog iets afgesteld worden zodat de plank goed klemt en recht hangt 

door deze iets aan te draaien met een moersleutel.

ASSEMBLY |  BLOB SHELVES

The number of mounting systems you have received depends on the shelf size you have ordered.

Naast de plank bevat de verpakking ook een aantal plankdragers, dit is afhankelijk van de maat die u heeft besteld.

1. Collect the following tools: Hammer, Level, Drill, Torx screwdriver (T25) and 

wall plugs (M8) (depending on the material of your wall)

1. Houd het volgende gereedschap bij de hand: hamer, waterpas, drillboor, 

Torx schroevendraaier (T25) en pluggen (M8) (hangt af van de soort muur)

2. Check that every part of the Blob Shelf you ordered is in your package. The 

amount of mounting systems depends on the size of the Blob Shelf you have 

ordered.

2. Controleer of elk onderdeel van de Blob shelf dat je besteld hebt in je 

pakket zit.
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