
Indusigns Maatwerk Kapstok 
Installatiehandleiding



Inhoud

1st Kapstok
4st M6 x 40 Houtdraadbout
4st M6 Ring 
4st Ø8 x 40 Plug
4st Ø16 Afdichtdopje

Nodig

Potlood
Waterpas
Klopboormachine
Steenboor Ø8mm
Kunststof hamer
Dopsleutel 10



Voorafgaand
Voor uw eigen veiligheid is het verantwoord de kapstok met 2, indien nodig 3, personen op de hangen.

Stap 1
Teken op 160 à 170cm hoogte een lijn af op de muur. Deze lijn bepaald de hoogte van de jashaken. (160 - 170cm is 
de gemiddelde hoogte voor een kapstok. Uiteraard is dit naar eigen wens in te vullen).

Stap 2
Houd samen met een tweede (indien nodig derde) persoon de kapstok op de gewenste plek tegen de muur met de 
de jashaken ter hoogte van de afgetekende lijn (de lijn moet niet meer zichtbaar zijn).

Stap 3
Meet de kapstok waterpas af en teken vervolgens de gaten af op de muur.



Stap 4
Wanneer de gaten zijn afgetekend haal je de kapstok van de muur af en meet je nog één keer of de gaten waterpas 
zijn.

Stap 5
Boor de gaten voor in de muur. De nodige maat van de boor is af te lezen op de plug. Na het boren plaats je de 
pluggen in de gaten en tik je deze met de kunststof hamer aan tot ze gelijk liggen met de muur.



Stap 6
Til met een tweede (indien nodig derde) persoon de kapstok tegen de muur en lijn deze uit met de gaten. Bevestig 
vervolgens de kapstok met de houtdraadbouten en ringen op de aangegeven plekken en draai strak aan.

Stap 7
Als alle bouten op hun plek zitten controleer je nog een keer goed of de kapstok goed vast zit en niet wiebelt, 
kantelt of schuift over de muur. Zo wel, draai dan de bouten nog een keer goed strak aan.



Stap 8
Als de kapstok goed strak tegen de muur zit dek je de bevestigings gaten af met de meegeleverde dopjes. De 
kapstok is nu klaar voor gebruik.



Bedankt voor je aankoop en veel plezier van je kapstok!

Team Indusigns


