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Bedankt voor uw aankoop! 
Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het aankopen van ons product. Bij ons staan kwaliteit 

en een superieure functionaliteit hoog in het vaandel. Als u dat ook belangrijk vindt heeft u een 

goede keuze gemaakt. Om u het u nog gemakkelijker te maken hebben wij voor u een handige 

handleiding geschreven, zodat eventuele vragen direct worden beantwoord. Ook kunt u hiermee 

optimaal van ons product genieten en deze direct gebruiken waar deze voor bedoeld is! 

Hoe monteer ik mijn uitlaat sierstuk? 

Stap 1. Draai alle 3 de tapeinden volledig terug met een inbus 4 dop of sleutel (niet eruit!) 

 

Stap 2. Schuif het sierstuk zo ver mogelijk op de uitlaat en kijk of hij recht zit. 

 

Stap 3. Houdt eventueel met een tweede persoon het sierstuk op zijn plek, terwijl de ander de 

tapeinden een voor een voorzichtig aandraait tegen de uitlaat aan.  

 

Stap 4. Draai de tapeinden zo ver aan tot je flinke weerstand voelt. 

 

Stap 5. Voel met je hand of het sierstuk stevig vastzit.vc 

 

Stap 6. Draai nu als laatste de borgmoeren vast tot je wederom weerstand voelt.  

 

Stap 7. Controleer nogmaals of het sierstuk stevig op zijn plek zit en geniet van uw nieuwe uitlaat! 

DEST Solutions 

Kwaliteit en functionaliteit in harmonie DEST staat voor kwaliteit en laagdrempeligheid. Wij bieden 

een alomvattend assortiment aan automotive,-schoonmaak, en beschermingsproducten waarbij een 

superieure werking de centrale rol speelt.  

 

Met onze producten kunt u direct aan de slag en heeft u snel resultaat. Al deze eigenschappen 

combineren wij met lage groothandelsprijzen. Dit is mogelijk door direct in te kopen bij 

gerenommeerde fabrikanten. Ook produceren wij onze DEST auto detailing producten op grote 

schaal. Dit doen wij met een strenge kwaliteitscontrole, zodat u naast een lage prijs ook van goede 

kwaliteit profiteert. 

Service van liefhebbers 

Wij zijn zeer bekend met onze producten en gebruiken deze zelf ook. U kunt bij ons dan ook altijd 

direct terecht met elk denkbare vraag. Mochten wij onverhoopt iets niet weten? Dan zoeken wij dit 

onmiddellijk voor u uit. 

  

Ook kunt u bij ons uitstekende levertijden verwachten. Wij leveren grotendeels uit eigen voorraad en 

realiseren hiermee een snelle levertijd. Neem direct een kijkje op www.dest-solutions.nl! 


