
Boundri™ en Boundri™ Soft
Installatiehandleiding

Richtlijnen voor de installatie van uw 
nieuwe Boundri-privacyschermen
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Veiligheidseisen

Kantelgevaar

Bij verkeerde hantering kan de installatie omvallen. 

Verpletteringsgevaar 

CeramicSteel-panelen zijn zwaar. Het vallen van deze panelen kan ernstig letsel en 
schade aan de panelen veroorzaken. Volg alle veiligheidsinstructies. 

Veiligheidsinstructies 

VOORZICHTIG: Bevat kleine onderdelen. 

Lees alle montageaanwijzingen in de installatiehandleiding voordat u met de 
installatie begint. 

Gebruik alle paneelklemmen voor de vereiste paneelposities en -afmetingen. 

Informatie over de installatie van het product
Maximale dikte van tafelblad = 34 mm
Minimale dikte van tafelblad = 6 mm 
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Productconfiguraties

Privacy | Montage aan bovenkant
Pagina: 6

Privacy | Modesty
Pagina: 8

Privacy | Montage aan achterkant
Pagina: 5

Tussenschot | Montage aan bovenkant
Pagina: 7
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Geleverde materialen

Inbussleutel Bodemplaat Afdekkapje

Tafelklemschroef Paneelklemschroef Klemvoet

Tafelklem/afdekking Paneelklem Inlegplaatjes zitten in de  
paneelklem gemonteerd. 

Opmerking: Bij installatie van Boundri soft, 
verwijdert u de inleg van 2,00 mm.

Opmerking: De onderdelen zijn niet op schaal getekend.
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Privacy | Montage  
aan achterkant
Lees alle montageaanwijzingen voordat  
u met de installatie begint. 

Gebruik alle paneelklemmen voor de  
vereiste posities. 

Stap 1
Draai de klemschroef zodat deze goed 
aansluit op het tafeloppervlak.

Stap 2
Bevestig het eerste deel van de klem aan de houder.
*Bij installatie van 'soft', verwijdert u de inleg van  
2,00 mm in beide klemhelften.

Stap 3
Draai niet helemaal vast. Dit maakt  
de volgende stap gemakkelijker.

Stap 4
Breng het paneel aan en draai de schroef 
handvast aan met een inbussleutel.

Stap 5
Breng de afdekkapjes aan.
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Privacy | Montage  
aan bovenkant
Lees alle montageaanwijzingen voordat  
u met de installatie begint.

Gebruik alle paneelklemmen voor  
de vereiste posities. 

Stap 1
Draai de klemschroef zodat deze goed 
aansluit op het tafeloppervlak.

Stap 2
Bevestig het eerste deel van de klem aan de houder.
*Bij installatie van 'soft', verwijdert u de inleg van  
2,00 mm in beide klemhelften. 

Stap 3
Draai niet helemaal vast. Dit maakt de 
volgende stap gemakkelijker.

Stap 4
Breng het paneel aan en draai de schroef 
handvast aan met een inbussleutel.

Stap 5
Bevestig de afdekkapjes.
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Tussenschot | Montage  
aan bovenkant
Lees alle montageaanwijzingen voordat  
u met de installatie begint. 

Gebruik alle paneelklemmen voor  
de vereiste posities. 

Stap 1
Draai de klemschroef zodat deze goed aansluit 
op het tafeloppervlak. Zorg ervoor dat de 
antislippads naar onderen zijn gericht.

Stap 2
Bevestig het eerste deel van de klem aan 
beide houders.

*Bij installatie van 'soft', verwijdert u de inleg 
van 2,00 mm in beide klemhelften.

Stap 3
Draai niet helemaal vast. Dit maakt de 
volgende stap gemakkelijker.

Stap 4
Breng het paneel aan en draai de schroef 
handvast aan met een inbussleutel.

Stap 5
Bevestig de afdekkapjes.
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Privacy | Modesty

Lees alle montageaanwijzingen voordat u met de 
installatie begint. 

Gebruik alle paneelklemmen voor de vereiste 
posities. 

Deze opstelling kan alleen worden gebruikt met de 
volgende maten: 385 mm x 585 mm, 385 mm x  
785 mm, 585 mm x 585 mm, 585 mm x 785 mm

Stap 1
Draai de klemschroef zodat deze goed 
aansluit op het tafeloppervlak. Zorg ervoor 
dat de antislippads naar onderen zijn gericht.

Stap 2
De richting van de klem moet zodanig 
worden gekozen dat het paneel aan de 
linker- en rechterkant wordt vastgepakt.

*Bij installatie van 'soft', verwijdert u de inleg 
van 2,00 mm in beide klemhelften.

Stap 3
Draai niet helemaal vast. Dit maakt de 
volgende stap gemakkelijker.

Stap 4
Bevestig de afdekkapjes.
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CeramicSteel-oppervlak: levenslange garantie 
Polyvision garandeert dat alle porselein geëmailleerde oppervlakken en/of producten van 
e3™ CeramicSteel (hoogwaardige schrijfoppervlakken) of a3™ CeramicSteel (hulpmiddelen voor 
samenwerking) hun schrijf- en wiskwaliteiten behouden, evenals een consistente glans en kleur 
gedurende de levensduur van het gebouw of zolang het product in gebruik is, afhankelijk van wat zich 
het eerst voordoet. 

Bouwpanelen en Mobile: 10 jaar beperkte garantie
Polyvision garandeert dat onze panelen, onder normale atmosferische omstandigheden en afgedicht 
van vocht, niet delamineren van het ondergrondmateriaal of kromtrekken gedurende een periode van 
10 jaar. Polyvision garandeert dat onze Mobile-producten, bij gebruik onder normale omstandigheden, 
gedurende een periode van 10 jaar naar behoren functioneren.

Accessoires: 2 jaar beperkte garantie
Polyvision garandeert dat onze accessoires, inclusief maar niet beperkt tot de Collaborative ToolBar en 
de ronde magnetische wisser, bij gebruik onder normale omstandigheden, gedurende een periode van 
2 jaar naar behoren functioneren. Verbruiksartikelen zoals markers en krijtstiften vallen niet onder de 
garantie voor accessoires. 

Als er zich binnen deze garantie een gebrek zou voordoen, kan de klant dit schriftelijk melden en 
zal Polyvision naar eigen keuze overgaan tot reparatie of vervanging. Met de hierboven vermelde 
corrigerende handeling voldoet Polyvision aan zijn aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van 
het CeramicSteel. De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en onderhoud en dekt geen 
defecten door onjuiste hantering, vandalisme of misbruik of defecten die voortvloeien uit niet-naleving 
van de instructies van Polyvision en aanbevelingen voor onderhoud.

De garantie is niet meer geldig als de klant of een andere partij wijzigingen aanbrengt aan de producten 
met of zonder schriftelijke goedkeuring of voorafgaande kennis van Polyvision. De garantie omvat 
geen kosten voor verwijdering of herinstallatie. Deze garantie is geldig vanaf 12 juli 2019 en vervangt de 
algemene garantievoorwaarden voor oppervlakken die vóór die datum verstrekt werden door Polyvision.

Deze beperkte garantie is de enige verhaalmogelijkheid voor productdefecten en er wordt geen 
andere uitdrukkelijke of impliciete garantie geboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Polyvision is niet 
aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade als gevolg van een defect aan het product.

Garantie bij hulpmiddelen voor samenwerking
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