
Haal voordat je begint eerst de 
deurklink(en) van de deur. Maak de 
deur goed vetvrij voor een optimale 
hechting van de deursticker. 

Pak de deursticker en houd deze 
tegen de deur aan om eerst ‘proef te 
plakken’. Je kunt zo goed bekijken 
hoe je de deursticker wilt plakken.

Nadat je gezien hebt hoe de 
deursticker moet komen, kun je  
beginnen met het loshalen van het 
eerste gedeelte over de breedte 
(ca. 5 cm) van de ‘achterzijde’ van 
de deursticker.  

Stap 1

Houd de rakel bij de hand en plak de 
sticker m.b.v. de rakel tegen de deur 
aan, waarbij je vanuit het midden 
van de sticker naar buiten toe 
werkt. Ontstaan er op dat moment 
‘luchtbellen’, dan adviseren wij om 
de sticker direct even los te halen. 
en deze opnieuw te plakken.

Wanneer je het eerste gedeelte op 
de deur hebt bevestigd dan kun je 
voorzichtig met de rakel de rest van 
het stickermateriaal gladstrijken.
Je strijkt hierbij tegelijkertijd met de 
rakel vanuit het midden naar buiten 
over het stickermateriaal en vermijd   
dat er ‘bellen’ ontstaan.

Je kunt nu de deursticker ‘schoon 
snijden’. 
Het schoonsnijden houdt in dat je 
met een scherp mesje het overtollige 
stickermateriaal wegsnijdt.

Je bent nu klaar om te genieten van 
jouw mooie deursticker.

NB: De deursticker is voor binnen en buiten te gebruiken. De ondergrond van de deur dient vlak te zijn voor een  
zo goed mogelijk eindresultaat. Wanneer de deur niet goed vetvrij is gemaakt, kan de sticker niet goed hechten op de ondergrond. 

Stap 2 Stap 3

!

Stap 4 Stap 5 Stap 6

Montagetip! 
Je kunt jouw deur ook eerst licht met een plantenspuit met zeepsop inspuiten en daarna de deursticker monteren. 
Dit werkt eenvoudiger; houd er echter wel rekening mee dat er water en zeepsop op de vloer terecht kan komen.
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