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SOUNDSTONE EILAND
MONTAGE-INSTRUCTIES
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Het Soundstone eiland wordt standaard geleverd met een aantal 
bevestigingssets. Afhankelijk van het formaat van het eiland, ont-
vangt u 4 of 6 bevestiginssets per eiland. Een set bestaat uit een 
spiraalanker en verstelbare kabel met haak. Per ophangpunt dient u 
zelf nog een schroefhaak aan te schaffen voor iedere bevestigings-
set (bij een plafond van beton, hout of gips). Heeft u een plafond 
van gasbeton? Gebruik dan een gasbetonanker. 

1. Bevestiging van de spiraalankers in het eiland
Draai de spiraalankers zo diep mogelijk in de achterzijde van het 
eiland. Zorg voor een maximale afstand van 600 mm tussen de 
ophangpunten onderling en 300 mm tussen een ophangpunt en 
de rand van het eiland. Werk bij het ronde eiland vanuit het middel-
punt en teken daaromheen een vierkant van 600x600 mm.

2. Bevestiging van ophangsysteem
Let op: het bouwkundig plafond moet een gewicht kunnen dragen van 
20 kilo.

Boor een gat, plaats een plug en zorg dat deze voldoende is uit-
gezet.

Zorg dat alle kabels precies dezelfde lengte hebben. Hang de kabel 
op aan het ophangpunt en schuif deze in de haak. Het systeem zal 
zich om veiligheidsredenen automatisch sluiten.

Til het eiland met twee personen op tot de gewenste hoogte. Zo 
wordt voorkomen dat het eiland aan slechts één of twee haken 
komt te hangen. Het Soundstone eiland hangt goed wanneer alle 
ophangkabels loodrecht boven het spiraalanker hangen en deze 
niet op ‘trek’ hangen.

Zorg dat  de afstand tussen de 
ophangpunten en de rand van het 

eiland overeenkomen met de in deze 
afbeeldingen genoemde maten. 
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