
Bedankt voor uw interesse in Astrata Planks. Deze gefineerde, geprofileerde planken zijn eenvoudig te 
installeren als decoratieve wandbekleding. De lambrisering is voorzien van een mes-en-groefverbinding, 
zodat de planken onzichtbaar kunnen worden vastgetimmerd. De planken beschikken bovendien over een 
uitsparing om ze met een simpele metalen clip te bevestigen. Zo wordt monteren en installeren een fluitje 
van een cent.

Neem deze aanbevelingen zorgvuldig door voor een optimaal resultaat. 

Nogmaals hartelijk dank en succes met uw installatie!

1.  OPSLAG 
Zorg voorafgaand aan de installatie dat de planken zonder verpakking minimaal 48 uur in de betreffende 
ruimte kunnen acclimatiseren. Leg de planken bij voorkeur in kleinere stapels, zodat er voldoende ruimte 
is voor luchtcirculatie. Zorg dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de planken en de grond en controleer 
of ze voldoende en evenredig worden ondersteund.

2.  HET GEWENSTE MOTIEF EN PATROON KIEZEN 
Astrata Planks zijn zowel op muren als op plafonds te installeren.  
Maak een keuze uit diverse motieven en patronen. 

INSTALLATIE INSTRUCTIES

PLANKS

- Motieven: horizontaal (A), verticaal (B), diagonaal (C). 
- Patronen: volledig formaat, doorlopend gezaagd en gemonteerd, gelijkmatig gezaagd  
 en gemonteerd. Opmerking: montage met volledig formaat (D) is uitsluitend mogelijk als  
 de ruimte maximaal 3040 mm hoog of breed is. 
- Mix van planken met diverse breedtes (E). 
- Lage lambrisering (F). Opmerking: de bovenkant moet worden afgewerkt met een  
 decoratief profiel (hout, gelakt aluminium, ...).
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Doorlopend gezaagd en gemonteerd: Gebruik 
de korte planken van 1500 mm om dit motief extra 
te benadrukken in kleine ruimtes. Begin met een 
volledige plank en plaats de volgende ernaast. 
Eindig de rij door de laatste plank op maat te 
zagen. Het resterende, minimaal 30 cm lange 
stuk kan worden gebruikt om de volgende rij mee 
te beginnen. De wand kan op die manier verder 
worden afgemaakt. De eindverbindingen bevinden 
zich bij deze techniek nooit op dezelfde lijn en dit 
zorgt voor een gevarieerd effect. Bovendien worden 
vrijwel alle planken volledig gebruikt en is er weinig 
restafval.

Gelijkmatig gezaagd en gemonteerd: de naden 
bevinden zich afwisselend op dezelfde lijn om de 
andere rij. Er blijft in dit geval veel ongebruikt hout 
over. Plaats twee planken naast elkaar en bevestig ze 
in het midden om een centrale verbinding te maken 
in een rij. Plaats in de volgende rij een volledige 
plank in het midden en vul de uiteinden op met de 
reststukken van de eerste twee planken. Dit patroon 
wordt in alle volgende rijen herhaald, zodat er een 
gelijkmatig resultaat ontstaat met alle verbindingen 
op dezelfde lijn. Ga uiterst nauwkeurig te werk!
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3. VOORBEREIDING 
Zorg eerst dat de ondergrond droog, vlak en gelijk 
is voordat de Astrata Planks worden geïnstalleerd. 
Installeer altijd op rachels of een raamwerk. Het 
raamwerk moet indien nodig worden uitgelijnd om 
een vlakke basis te creëren.

De rachels moeten verticaal lopen als u de planken 
horizontaal wilt installeren. Zorg dat de rachels 
horizontaal lopen als de planken verticaal worden 
geïnstalleerd en plaats de rachels gespiegeld 
en diagonaal bij een diagonale installatie. Plaats 
minimaal om de 40 cm een rachel, zodat de 
planken later op diverse punten kunnen worden 
vastgemaakt.

4. INSTALLATIE 
Astrata Planks zijn eenvoudig te bevestigen met 
spijkers. De planken kunnen dankzij het unieke 
verborgen bevestigingsprofiel onzichtbaar worden 
bevestigd aan de onderliggende structuur. De 
planken kunnen zowel links als rechts naast elkaar 
worden geplaatst. Ook de kopse kant heeft een 
profiel, zodat de planken willekeurig kunnen 
worden bevestigd. Schuif de planken zorgvuldig in 
elkaar. Gebruik een reststuk en een rubberen hamer 
om indien nodig de stukken voorzichtig aan elkaar 
vast te tikken. Zorg dat de stukken goed aansluiten, 
maar niet te strak. Gebruik een spijkerpistool om de 
spijkers rechtstreeks in de uitsparing te bevestigen 
(zie hieronder). Schiet om de 40 cm een spijker in 
het hout. Controleer of de druk van het pistool niet 
te hoog is ingesteld om beschadigingen aan het 
profiel te voorkomen en te zorgen dat spijkers niet te 
diep in het hout worden geschoten. 

 
U kunt ook bevestigingsclips gebruiken (bijv. 
Berner art. 910850). Plaats een plank, bevestig de 
clip zonder te veel druk uit te oefenen zorgvuldig 
in de uitsparing en timmer de clip vast op de 
onderliggende structuur. Schuif hier vervolgens de 
volgende plank overheen. Houd ook bij de clips een 
tussenruimte van 40 cm aan.

En zorg voor een expansieruimte van 0,5 mm/m 
met een minimum van 8 mm rondom.

5. AFWERKING 
Werk de randen en hoeken af met een afdeklijst 
of -profiel.
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