
 

 

 

 

 

 
 

 

Handleiding Q-rail® 
 
Stap 01. Ophangen van de Q- rail, zie ook afbeelding 1 
Hang de Q- rail op de gewenste plaats met behulp van de meegeleverde schroeven.  
Gebruik bij een stenen muur de pluggen (gebruik een steenboor van 6 mm). 
 
Montage tips: 

1. Markeer het rechtergat en boor een gat 4 cm diep met steenboor 6 mm en 
steek de plug in het gat. Schroef het profiel rechts vast (niet helemaal zodat 
u het profiel nog kunt draaien 

2. Til de Q- rail op naar een horizontale positie (gebruik een waterpas of een 
meetlint voor de juiste positie van het tweede gat). U kunt ook een knikker 
gebruiken door deze in de goot te leggen en te zorgen dat deze niet meer 
rolt bij het positioneren van de Q- rail. 

3. Teken het linker gat af en boor het tweede gat en schroef de Q- rail hier 
ook vast. Hierna niet vergeten de eerste schroef verder aan te draaien! 

4. Indien aanwezig (profiel van 180 cm) boor 3e gat en schroef ook hier het 
profiel vast. LET OP, zeker bij het gebruik van zwaardere lijsten is dit 
noodzakelijk. 

Tip:  
Doordat de gaten groter zijn dan de schroeven kunt u bij plaatsing van meerdere Q- rails naast elkaar, deze Q- rails nog nastellen totdat zij mooi 
op elkaar aansluiten. 

 
Stap 02. Plaatsen van schilderij of fotolijstjes, 
zie ook afbeelding 2 en 3 
 
Zonder gebruik van de Clips: 
Wanneer een lijstje in een gootje stabiel rechtop 
blijft staan, hoeft u geen Clip(s) te gebruiken 
(afbeelding 2). 
 
Met gebruik van de Clips: 
Wanneer een lijstje in een gootje kantelt, kunt u 1 
of 2 Clips gebruiken (afbeelding 3). 
 

 
 
 
Stap 03. Plaatsen van de Clips, zie ook afbeelding 4 en 5 
Schuif de Clip van boven in een passende goot (let op: er is een smalle- en een 
brede goot, gebruik een passende Clip) totdat deze vast klikt (zie afbeelding 4). 
 
Tip: 
Indien een Clip niet goed vast klikt (bijvoorbeeld na veelvuldig in- en uitnemen), kunt 
u deze met de hand iets breder maken door de Clip te verbuigen (zie afbeelding 5). 
 
 
 
 

Stap 04. Plaatsen van een lijstje met 2 Clips, zie ook afbeelding 6 
 

1. Plaats de eerste Clip op de gewenste plaats in de Q- rail. 
2. Bepaal de positie van de tweede Clip aan de hand van de breedte van het lijstje. De Clips dienen op de 

 rand van het lijstje te zitten. 
3. Plaats de tweede Clip op de gewenste plaats in de Q- rail. 
4. Duw het lijstje van boven af in de Clips. 

 
Tips:  
Bij kleine en lichte lijstjes kan vaak worden volstaan met 1 Clip (even proberen of het 
lijstje niet kantelt). 

 
De Clips kunnen na plaatsing in de Q- rail, heen en weer geschoven worden naar een andere positie. Let hierbij 
op dat u de Clip niet kantelt, dan raken zij los (zie ook Stap 5). 
 
 
 
 
 
 
Stap 05. Clip uitnemen, zie ook afbeelding 7 
 
U kunt de Clip uit de Q- rail nemen door deze licht te  
kantelen en dan omhoog te trekken. Door het kantelen 
komt de clip los. 
 
 
 

 


