1. Po rozpakowaniu przesyłki należy sprawdzić jej zawartość. Kompletna przesyłka powinna zawierać:
a) instrukcję montażu,
b) klej do drewna,
c) płótno z wybraną grafiką,
d) 4 listwy tworzące ramę obrazu,
e) 4 narożniki wzmacniające (trójkąty),
f) w zależności od potrzeby i rozmiaru obrazu od 0 do 3 rozpórek (listewki wewnętrzne wzmacniające ramę),
g) elementy mocujące płótno do ramy (wąskie listewki o przekroju kwadratu),
h) papier silikonowany.

2. Ułóż poszczególne elementy ramy rowkiem do góry i przejdź do sklejania ramy.

3. Nałóż klej na jeden z elementów łączonych po czym dokładnie spasuj dwa elementy ramy.

4. Po sklejeniu całej ramy wklej wzmocnienia (trójkąty) w narożniki ramy w wewnętrzy rowek.
Nanieś klej na narożniki wzmacniające (trójkąty) na dwa boki przyprostokątne i wsuń w rowek w narożniku
ramy obrazu.

5. Tak złożoną ramę pozostaw do wyschnięcia kleju na ok. 30 min.

6. Po wyschnięciu ramy wklej rozpórki, nakładając klej na krótsze ich boki i wsuwając w wewnętrzny rowek
ramy w taki sposób by rozpórki znajdowały się na środku długości ramy. W przypadku dwóch rozpórek
najpierw wklej krótszą, a następnie dłuższą, a w miejscu ich przecięcia nanieść klej między elementy.
Odczekaj ok. 30 min.

7. Płótno z nadrukowaną grafiką rozłóż na płaskiej czystej powierzchni grafiką do dołu (jako podkład warto
użyć papieru silikonowanego, który znajduje się w zestawie). Sklejoną ramę umieścić na płótnie i
wypośrodkuj.

8. Zawiń płótno aż do momentu zakrycia rowka mocującego na ramie i użyj elementu do mocowania
wciskając go w rowek wraz z płótnem.

9. Wstępne mocowanie wykonaj tak by na każdej z długości ramy znajdował się jeden element mocujący
(znajdujący się najlepiej na środku długości ramy).

10. Po wstępnym naciągnięciu uzupełnij resztę miejsc do mocowania listewkami mocującymi zostawiając
trochę wolnego miejsca przy narożnikach.

11. W celu wykończenia narożników złóż do siebie płótno i rozetnij je wzdłuż powstałego załamania a
następnie postępuj według poniższych zdjęć.

W razie problemów z włożeniem elementów mocujących można użyć młotka.
Podczas procesu naciągania płótna i wykończenia narożników mogą powstać pęknięcia płótna w miejscu
mocowania, co jest naturalnym zjawiskiem i nie ma wpływu na efekt końcowy.

