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   De twee gouden regels voor het beste resultaat zijn:
1. Schilder de ontvangende wand zwart voordat u met de montage begint.
2. Monteer de wandpanelen in een wildverband.
U vindt deze gouden regels duidelijk gemarkeerd in vetgedrukte tekst verderop in deze montagehandleiding.

   Al onze panelen worden grondig geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat u alleen het allerbeste hardhout krijgt 
dat de natuur te bieden heeft. Al onze materialen zijn van natuurlijke oorsprong en daardoor kunnen er natuurlijke 
variaties in structuur optreden. Het is de verantwoordelijkheid van de monteur om de geschiktheid van alle panelen 
te controleren voordat met de montage wordt begonnen. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat u beschadigingen 
in het hout aantreft, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier. Monteer geen panelen waarvan u 
vermoedt dat ze beschadigd zijn, omdat we geen panelen kunnen terugnemen die al zijn gemonteerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de monteur ervoor te zorgen dat de projectlocatie geschikt is en dat de panelen 
correct worden gemonteerd (zie hierna). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken als gevolg 
van onjuiste of ongeschikte montage.

MONTAGEHANDLEIDING

INLEIDING
    Gefeliciteerd! U heeft uw eigen product uit de collectie van Seda's Miracle aangeschaft. Dit betekent dat u uw 
wanden gaat decoreren met het meest karaktervolle hardhout dat de wereld te bieden heeft. U behoort nu tot een 
selecte groep van kritische verzamelaars van ons werk. Bovendien, en dit wordt steeds meer erkend, heeft u met uw 
aankoop een investering gedaan in design dat tot in de verre toekomst inspiratie zal bieden.

De schoonheid van onze panelen zit niet alleen aan de buitenkant. Ze zijn zorgvuldig ontworpen, zodat iedereen een 
professionele afwerking kan bereiken. Deze handleiding leidt u in vijf simpele stappen door het montageproces 
(vanaf pagina 4).
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR / MONTEUR

DE ONTVANGENDE WAND
   Onze wandpanelen kunnen op uiteenlopende ontvangende oppervlakken worden aangebracht. Om het beste 
resultaat te verkrijgen, adviseren wij om de panelen op een vlakke ondergrond te monteren. Vlakke wanden zijn 
ideaal, maar zeker niet noodzakelijk; een lichte ongelijkheid is aanvaardbaar en zal niet tot problemen leiden.

CONDITIE VAN DE ONTVANGENDE WAND - ALGEMEEN
   In het algemeen moet het oppervlak schoon zijn en vrij van losse deeltjes en vuil. De wand moet volledig droog 
zijn en moet het totale gewicht van de panelen en eventuele ondersteunende lagen kunnen dragen. Om het beste 
resultaat te verkrijgen, wordt aanbevolen de ontvangende wand zwart te schilderen alvorens met de montage te 
beginnen.

CHECKLIST BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES

   Hieronder volgt een kort overzicht van de gereedschappen die u voor de montage nodig heeft.

Alle montages
Bezem en/of stofzuiger, waterpas en/of kruislaser, handzaag, tafelzaag en/of afkortzaag, meetlint, potlood, 
stanleymes, verlengsnoer, ladder en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast voor montage met lijm
Siliconenpistool en elastische MS-polymeer High Tech.

Daarnaast voor montage met tacker
Tacker, brads met een dikte van 1,2 mm en een lengte van 30-50 mm, afhankelijk van het soort wandpaneel dat 
wordt gemonteerd. 
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STAP 1 BEHANDELING EN ACCLIMATISERING VAN UW WAND 

 

1 WEEK

STAP 2 DE EERSTE TEGEL

5M

STAP 3 MONTAGE MET LIJM

MONTAGE MET TACKER 

   De panelen kunnen op verschillende oppervlakken worden gemonteerd als het juiste bevestigingsmiddel 
wordt gebruikt. In de meeste gevallen adviseren wij een sterke elastische MS-polymeerlijm High Tech. Als 
richtlijn kunt u ervan uitgaan dat u ongeveer 290 ml lijm per 2 m² panelen nodig heeft. 
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   De panelen moeten voorzichtig uit de verpakking worden genomen en met zorg worden behandeld. Om 
het beste resultaat te verkrijgen, adviseren wij u om de panelen alvorens ze te monteren één week in hun 
nieuwe omgeving te laten staan. Hout is een natuurlijk materiaal dat op zijn omgeving reageert. Daarom is 
een lichte krimp of uitzetting mogelijk, afhankelijk van de nieuwe behuizing van de panelen. Door de 
panelen op deze manier te laten acclimatiseren voordat ze gemonteerd worden, zal het hout duidelijk 
gestabiliseerd zijn voordat het op de wand wordt bevestigd. Zo is een betere afwerking mogelijk.

De panelen mogen pas naar de locatie worden gebracht wanneer het gebouw volledig afgesloten is en 
beschermd tegen de elementen.

   Om de beste dekking te verkrijgen, zaagt u de eerste tegel direct doormidden in de breedterichting 
(met een tafelzaag of een afkortzaag). Pak een van de halve tegels, leg de nieuwe rechte rand tegen de 
linker rand van de wand en bevestig de tegelhelft. De andere tegelhelft kan worden gebruikt om de 
volgende rij mee te beginnen (zie beschrijving in stap 5).

   Als de panelen op een houten steunvlak worden gemonteerd, kan in plaats van (of naast) een polymeerlijm 
een tacker worden gebruikt. Om bij gebruik van een tacker het beste resultaat te verkrijgen, moeten de brads 
zoveel mogelijk worden weggewerkt. Wanneer de wandpanelen boven ooghoogte worden bevestigd, moeten 
de brads in een neerwaartse hoek worden ‘geschoten’. Worden de panelen onder ooghoogte gemonteerd, 
schiet de brads dan in een opwaartse hoek. Brads op ooghoogte moeten in de hoeken van het paneel en 
tussen de latten worden geschoten.
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STEP 4  DE EERSTE RIJEN VAN UW WAND PLAATSEN

STEP 5 MONTAGE VAN UW WAND

10 mm

10 mm

10 mm

UITZETTINGSVOEGEN IN DE BOUWCONSTRUCTIE

INDELING EN UITZETTINGSRUIMTE
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   Plaats de eerste panelen in een rechte rij langs de wand. Wij adviseren om een waterpas of een kruislaser te 
gebruiken om als richtsnoer een rechte lijn op de wand te trekken alvorens de panelen aan te brengen. Plaats het 
eerste halve paneel aan de linkerkant van de wand zoals beschreven in stap 2 en volg de waterpaslijn. Met deze 
gouden regel #2 wordt een wildverband gecreëerd, waardoor de naden verdwijnen. Ga verder met de andere 
panelen tot u het einde van de rij bereikt. Gebruik een tafelzaag of een afkantzaag om het laatste paneel 
op maat te zagen. Het overblijvende paneelstuk kan worden gebruikt om de tweede rij mee te begin-
nen. Voor het beste resultaat adviseren wij een onregelmatige paneelstructuur, dat wil zeggen dat u de 
structuur van de panelen in opeenvolgende rijen niet precies herhaalt. Controleer na de montage van 
de eerste vijf rijen of u rechte lijnen heeft aangehouden en corrigeer zo nodig.

   Plaats de panelen in een onregelmatige (gemengde) structuur en werk eerst omhoog in rijen tot u de 
bovenkant van de wand bereikt. In elke rij kan het overblijvende paneeldeel van het einde van een rij 
worden gebruikt als het beginpaneel van de volgende rij. Dit is alleen mogelijk als de algehele onregelma-
tige structuur behouden blijft. Is dat niet het geval, dan kunnen de panelen in een ander formaat worden 
gezaagd om een onregelmatige structuur te krijgen. Wij adviseren om 10 mm uitzettingsruimte vrij te 
laten, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de wand.

GROTE OPPERVLAKKEN

   Zowel bij montage met lijm als met een tacker in projecten met grote oppervlakken wordt altijd geadviseerd om 
de uitzettingsvoegen in de bouwconstructie te volgen door dezelfde uitzettingsruimte in de wandpanelen aan te 
houden. Deze ruimte kan worden opgevuld met een elastische kit.

   Is het paneeloppervlak breder dan 10 meter en/of langer dan 30 meter, dan moet extra uitzettingsruimte 
worden aangebracht in het veld, en ook bij de rand en bij alle obstructies.
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BINNENHOEKOPLOSSINGEN       HOUT

houten lijst

wandpaneel

wandpaneel

ontvangende wand

ontvangende wand

wandpaneel

ontvangende wand
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SPECIALE OPLOSSINGEN STOPCONTACTEN EN LICHTSCHAKELAARS

   Lichtschakelaars en stopcontacten kunnen worden geïntegreerd door een gat in het paneel te zagen. Meet altijd 
zorgvuldig voordat u het gat gaat zagen.

   In een binnenhoek wordt een naadloze aaneengesloten rij panelen verkregen door corresponderende panelen 
met elkaar te verbinden door middel van een verstekrand. Verbind de frontmuur met behulp van het overgeblev-
en deel van het aangrenzende paneel.

BUITENHOEKOPLOSSINGEN       HOUT

   Een naadloze hoek/aaneengesloten rij panelen wordt verkregen door corresponderende panelen met elkaar te 
verbinden door middel van een verstrekrand. Verbind de frontmuur met behulp van het overgebleven deel van 
het aangrenzende paneel.

   Door een vierkante houten lijst te gebruiken, zullen aangrenzende wanden worden afgebakend en zal de hoek 
zelf sterk worden benadrukt. Wij adviseren om voor deze oplossing een bijpassende houtsoort te gebruiken.

BUITENHOEKOPLOSSINGEN       HOUT
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BUITENHOEKOPLOSSINGEN METAAL

BUITENHOEKOPLOSSINGEN METAAL

BINNENHOEKOPLOSSINGEN HOUT VERTICAAL

wandpaneel

wandpaneel

ontvangende wand

wandpaneel

ontvangende wand

wandpaneel

ontvangende wand
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   Als u voor een smallere oplossing voor de hoek kiest, adviseren wij een profiel van geanodiseerd of gepoeder-
coat aluminium met een dikte van 4 mm dat binnen de verstekverbinding wordt aangebracht.

pro�el van 
geanodiseerd 
aluminium

   Voor deze open hoekoplossing adviseren wij een profiel van geanodiseerd of gepoedercoat aluminium van 50 x 50 mm.

pro�el van 
geanodiseerd 
aluminium

ontvangende wand

BUITENHOEKOPLOSSINGEN HOUT VERTICAAL

   Als u voor een verticale hoekoplossing kiest, adviseren wij één rij wandpanelen als overlap, zodat de zijkant van 
een van de panelen zichtbaar is.

   In een binnenhoek wordt een naadloze aaneengesloten rij verticale panelen verkregen door corresponderende 
panelen met elkaar te verbinden door middel van een verstekrand. Verbind de frontmuur met behulp van de 
andere helft van het aangrenzende paneel. 
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DISCLAIMER
   Onze panelen bestaan geheel uit echt, teruggewonnen hardhout van verschillende herkomst. Hout is een 
natuurlijk materiaal met specifieke kenmerken in nerf, kleur en structuur. Foto’s en fysieke monsters dienen 
uitsluitend ter illustratie van de collectie die ze vertegenwoordigen; ze mogen in geen geval worden beschouwd 
als definitief of als garantie dat het uiteindelijke product daarmee exact overeenkomt. Elk individueel paneel is 
uniek.

Wij nemen geen product terug dat al is gemonteerd. Daarom adviseren wij altijd om alvorens met de montage te 
beginnen eerst te experimenteren met verschillende rangschikkingen van de panelen.

Uw wettelijke rechten worden niet beperkt.




