
HANDLE ID ING
S P L A S H
VOOR SMALL, MEDIUM & LARGE

De Splash is een kwalitatief promotie item voor 
binnen en buiten. Het product is snel gebruiksklaar 
door een eenvoudig clicksysteem.

Met deze handleiding zet u de Splash in zes 
stappen in elkaar. 

1. Schuif de frame onderdelen in elkaar.
2. Plaats de top van het frame in de zoom van het 
doek. Haal het frame door de zoom van het doek. 
3. Plaats het gele uiteinde van het frame in het 
zwarte bevestigingsdeel.
4. Bevestig het gele dopje dat aan het doek zit aan 
het zwarte bevestigingsdeel en trek het doek strak.
5. Haal de stang onder de voet, uit de houder. 
6. Plaats de stang in de bovenkant van de voet. 
Plaats hierna de Splash in de stang van de voet. 

Bij het monteren van de Splash
heeft u geen gereedschap nodig.
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Handleiding Splash
Van toepassing voor small, medium, large
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Wij wensen u veel 
plezier met uw Splash!
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nodig!
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Heeft u vragen of suggesties?

Bel ons via 0519 228 228.

Of mail vbn@dvc.nl.

www.dvc.nl
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DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK


