
PegbOaRds

Gefeliciteerd met je aankoop. Voor je ligt het R&G Pegboard Medium. Om ervoor te zorgen dat 
het pegboard veilig gebruikt kan worden dien je het volgende montage- en gebruiksadvies in 
acht te nemen:

Het R&G Pegboard Medium moet op een vlakke ondergrond gemonteerd worden. Wanneer het 
bord niet gemonteerd wordt op een vlakke ondergrond kan het voorkomen dat het bord bij het 
vastdraaien van de bouten breekt of jouw gewicht niet kan dragen. Het is van belang het bord 
aan stenen of betonnen muren te bevestigen. Bevestig het R&G Pegboard NOOIT aan een muur 
gemaakt van 
gipsplaten, poreuze stenen, of ander soortgelijke materialen. Deze materialen zijn te zwak en 
kunnen het gewicht niet houden. Dit kan ernstige veiligheidsrisico’s met zich meebrengen!

Check voor elk gebruik van het R&G Pegboard of alle bouten nog goed vast zitten. Mocht je het 
geringste vermoeden hebben dat het bord los gaat zitten, dien je het bord niet te gebruiken 
voor trainingsdoeleinden. Zorg er dan dus voor dat het bord weer goed vast komt te zitten. 

Bij het gebruikt van het R&G pegboard tijdens de training zullen deukjes ontstaan bij de gaten. 
De  hoedanigheid van deze deukjes hangt sterk af hoe de pegs in de gaten gezet worden. Zorg 
er dan ook te allen tijde voor dat de peg helemaal in het gat gestoken zit voordat je er kracht op 
zet. Hier kan geen garantie op gegeven worden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet voldoen aan de instructies 
in deze handleiding.

Onderhoud
De pegboards worden gemaakt van berken en zijn onbehandeld. De pegs worden gemaakt van 
onbehandeld beukenhout. Doordat het hout onbehandeld is, is het in staat om vocht op te 
nemen van zweethanden. Door het gebruik zullen er vlekken en deukjes ontstaan in het hout. 
Het bord en de pegs vergen geen verder onderhoud. 

Veiligheidsadvies en installatie 
instructies van het R&G Pegboard Medium

Inhoud
• 1 R&G Pegboard Medium
• 2 Beuken Pegs
• 4 M10x110 bouten
• 4 Carrosserieringen
• 4 Pluggen

www.pegboardshop.nl



Hou het pegboard volledig waterpas en teken vervolgens de andere montage 
gaten af.  Draai de bout die bij stap 3 in de muur gedraaid is weer los. Nu het 
pegboard van de muur is kun je de zojuist afgetekende gaten boren met de     

12 mm boor. De resterende pluggen kunnen in de gaten. Vervolgens kun je stap 
3 herhalen en alle bouten aandraaien. 

Check tot slot of alles goed vast zit voordat je het pegboard gaat gebruiken!
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Hou het pegboard nu voor het gat met de plug en steek de meegeleverde bout 
eerst door de carrosserie ring en vervolgens door het pegboard. Draai de bout 
een stukje vast. Zorg ervoor dat je het pegboard nog wel kunt draaien om de 

bout heen. Bij de volgende stap gaan we namelijk de  andere gaten aftekenen. 
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Ø 12 MM

Boor met een 12 mm boor een gat in de muur op de afgetekende plek. Zorg 
ervoor dat je het gat minimaal 90mm diep boort. Dan kan de 110mm lange 

bout helemaal aangedraait worden. Stop vervolgens de meegeleverde plug in 
het gat. Tik deze desnoods aan met een hamer.
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Monteer het pegboard altijd op een stevige ondergrond die al het 
gewicht gemakkelijk kan dragen. Bij voorkeur een steens of betonnen 

muur. De juiste hoogte bepalen is belangrijk. Teken vervolgens  één gat 
op de muur af waar je het pegboard wilt hebben. 
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