
 

HANDLEIDING 

   

Bedankt dat u heeft gekozen voor een canvas schilderij van Graphic Message.  

 

Wanneer u een canvas voor in huis heeft gekocht maar dit nog niet gaat ophangen, sla het dan binnen op 

om werking van het hout te voorkomen. Andersom geldt dat wanneer u een canvas voor buiten gekocht 

heeft, u dit het beste in de verpakking in de schuur of buiten onder een afdak kunt opslaan. Wees er in 

beide gevallen zeker van dat er geen andere voorwerpen tegen het schilderij aan leunen.  

   

Bij een aantal afmetingen canvas schilderijen zijn 4 spielatjes bijgeleverd. Wij adviseren deze in eerste 

instantie niet te gebruiken, het canvas is al strak opgespannen. Hoogstwaarschijnlijk is het gebruik van 

spielatjes ook in de toekomst niet nodig.  

   

Wij wensen u veel plezier van uw aankoop! 

 

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, neem contact met ons op of mail of bel de bol.com 

klantenservice. Wij lossen het zo snel en goed mogelijk voor u op. Bent u tevreden of zelfs zeer 

enthousiast? U maakt ons heel erg blij met een review op Bol.com.    

 

Milieuvriendelijk en duurzaam 

De inkt van de print is milieuvriendelijk en reukloos. Het doek wordt strak gespannen op een duurzaam 

PEFC-goedgekeurd houten frame. PEFC is wereldwijd het onafhankelijk keurmerk ter bevordering van 

duurzaam bosbeheer. 

 

Eenvoudig op te hangen 

Het schilderij wordt geleverd met groef in het frame zodat je het direct op een spijker kunt hangen en met 

twee tandhangers die optioneel gemonteerd kunnen worden. 

 

Met B1-brandcertificering 

Dit canvas heeft een B1-brandcertificering wat betekend dat het canvas moeilijk ontvlambaar is en 

brandvertragend werkt. 

 

Goed verpakt 

Het canvas schilderij wordt goed verpakt in luchtkussenfolie en in een stevige kartonnen doos. 

 

Indoor en outdoor canvas schilderijen 

Graphic Message ontwikkelt wanddecoratie voor binnen en buiten. De meeste beelden zijn ook 

verkrijgbaar op outdoor canvas voor buiten in de tuin. Zoek hiervoor op ‘outdoor canvas’ op bol.com. 
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