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Hoe bevestig ik de huisnummers?
Volg de handleiding voor Álvaro en
Wright.
Het bevestigen van je nieuwe huisnummers is zo geregeld! Je kunt dit in je eentje doen, 
maar we raden het aan om dit met twee personen te doen. De onderstaande uitleg geldt 
alleen voor de modellen Álvaro en Wright.

Benodigdheden
• Schroeven (meegeleverd)
• Pluggen (meegeleverd)
• Afstandhouders (optioneel, meegeleverd)
• Boormachi• Boormachine met 6mm boor
• Karton of een zachte doek
• Kit (optioneel)
• Rubberen hamer (optioneel)

Eenvoudig bevestigen doe je zo
11. Draai de meegeleverde schroeven met de vlakke kant in de achterzijde van de 
huisnummers. Plaats een huisnummer met de schroeven op de gewenste locatie en 
markeer de boorgaten met een potlood/stift.. Neem hier even de tijd voor zodat de 
huisnummers recht hangen.

2. Gebruik een boormachine met een 6mm boor om de gaten te boren op de gemarkeerde 
locatie.

3. 3. Wil je een zwevend effect aan je huisnummer geven? Schuif de meegeleverde 
afstandhouders dan over de schroeven.

4. Druk de schroeven (die je inmiddels hebt vastgemaakt aan de achterzijde) in de 
meegeleverde pluggen.

5. 5. Druk het huisnummer vervolgens in de boorgaten en gebruik je handen of een rubberen 
hamer om het nummer stevig in de muur te drukken. Zorg dat je een stukje karton of een  
handdoek tussen de rubberen hamer en de nummers gebruikt om beschadiging te 
voorkomen. Indien gewenst kun je de boorgaten opvullen met een beetje kit, wat de 
huisnummers extra stevig maakt.
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Stappenplan voor Álvaro en
Wright.

Stap 1
Draai de schroeven in de huisnummers
en markeer de boorgaten op de muur.

Stap 2
Boor de gaten op de gemarkeerde
locaties.

Stap 3 (optioneel)
Schuif de afstandhouders erop voor 
een zwevend effect. Druk de nummers
in de pluggen voor bevestiging op een muur.   

Stap 4
Gebruik een rubberen hamer om de
huisnummers zacht in de muur
te drukken.
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Hoe bevestig ik de huisnummers?
Volg de handleiding voor Antoni
en Pelli.
Het bevestigen van je nieuwe huisnummers is zo geregeld! Je kunt dit in je eentje doen, 
maar we raden het aan om dit met twee personen te doen. De onderstaande uitleg geldt 
alleen voor de modellen Antoni  en Pelli.

Benodigdheden
• Schroeven (meegeleverd)
• Boormachine

Eenvoudig bevestigen doe je zo
11. Plaats het huisnummer op de gewenste locatie en markeer de boorgaten met een 
potlood/stift. Neem hier even de tijd voor zodat de huisnummers recht hangen.

2. Gebruik een boormachine om de schroeven op de gewenste plek te bevestigen.

3. De schroeven zijn gemakkelijk te demonteren indien je het huisnummer op een andere 
locatie wilt monteren.
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Hoe bevestig ik de huisnummers?
Volg de handleiding voor Arata.

Het bevestigen van je nieuwe huisnummers is zo geregeld! Je kunt dit in je eentje doen, 
maar we raden het aan om dit met twee personen te doen. De onderstaande uitleg geldt 
alleen voor het model Arata.

Benodigdheden
• Schroeven (meegeleverd)
• Pluggen (meegeleverd)
• Boormachine met 6mm boor
• Kar• Karton of een zachte doek
• Kit (optioneel)
• Rubberen hamer (optioneel)

Eenvoudig bevestigen doe je zo
11. Draai de meegeleverde schroeven met de vlakke kant in de achterzijde van de 
huisnummers. Plaats een huisnummer met de schroeven op de gewenste locatie en 
markeer de boorgaten met een potlood/stift. Neem hier even de tijd voor zodat de 
huisnummers recht hangen.

2. Gebruik een boormachine met een 6mm boor om de gaten te boren op de gemarkeerde 
locatie.

3. 3. Druk de schroeven (die je inmiddels hebt vastgemaakt aan de achterzijde) in de 
meegeleverde pluggen.

4. Druk het huisnummer vervolgens in de boorgaten en gebruik je handen of een rubberen 
hamer om het nummer stevig in de muur te drukken. Zorg dat je een stukje karton of een  
handdoek tussen de rubberen hamer en de nummers gebruikt om beschadiging te 
voorkomen. Indien gewenst kun je de boorgaten opvullen met een beetje kit, wat de 
huisnummers extra stevig maakt.

5. 5. Begin direct met het onderhouden van je nieuwe huisnummers. Je leest er meer over in 
onze handleiding.
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Hoe kan ik mijn huisnummers
schoonmaken en als nieuw 
behouden?
Je wilt natuurlijk dat je nieuwe huisnummers er over 10 jaar nog steeds zo mooi bij hangen. 
Dit doe je door de cijfers regelmatig schoon te maken. Onder regelmatig verstaan we dat je 
dit bijvoorbeeld doet tijdens het wassen van de ramen.

Schoonmaken doe je zo
Na eNa een flinke regenbui kan er wat vuil achterblijven op de huisnummers. Schoonmaken doe 
je dan ook eenvoudig met warm water en een zachte doek. Omdat onze huisnummers 
onderhoudsarm zijn, is dit al voldoende om ze mooi te houden. Dit geldt niet voor roestvrij 
stalen huisnummers, hier vertellen we je graag meer over.

RVS onderhouden doe je zo
Roestvrij stalRoestvrij stalen huisnummers hebben wat meer onderhoud nodig. We horen je al denken; 
“maar RVS is roestvrij, dat is toch niet nodig?”. Helaas is dit niet waar! Het materiaal kan 
namelijk aangetast worden door vette handen, uitlaatgassen, zure regen en andere 
weersinvloeden. Dit zorgt voor corrosie, vliegroest of theevlekken op je huisnummer. Het is 
dus belangrijk om de huisnummers vanaf  het  moment dat je ze ontvangt al goed te 
onderhouden.

Direct na montage
Gebruik een roestvrij 
staal reiniger (bijv. van 
HG) of WD40 om 
vingerafdrukken en 
boorstof te verwijderen.

Regulier onderhoud
Regelmatig Regelmatig met water 
en een vochtige doek 
schoonmaken. Indien 
gewenst met 
reinigingspray of WD40 
behandelen.

Bestaande roest
Bestaande roest 
verwijderen doe je met 
een reiningsspray of 
WD40 en een zachte 
doek.
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