
Gallerie Wrap 
(Standard Version) 

Step-by-Step Instruction

Flip the frame over and 
center over artwork. Push 
bars down so they make 
contact with back of 
image.

Peel the yellow adhesive strip from the bars. Insert the bars into the 
positioning corners with the adhesive facing up. Make sure the bars 
are flush with the positioning corner, and press firmly down inside 
the positioning corner. The positioning corners have tabs. The bars 
can only be inserted one way.

Remove the positioning 
corners by pulling up 
while holding the stret-
cher bars down.

Trim the excess material 
around the edges of the 
stretcher bars.  

Run a small bead of 
pH neutral glue along 
the inside of the stret-
cher bars.

Insert four tensioners into the v-slots  
located in the frame corners. Make sure 
tensioners are not touching artwork. 
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Cut the corners outward 
where the bars meet 
at a 45 degree angle.  
Fold the corners onto the 
adhesive ends.
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Pull the bars up to 
close the frame. In-
sert staple into slots. 
Push or gently ham-
mer staples flush with 
frame. Repeat on all 
corners.
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Congratulations on the purchase of your superior solution for hanging artwork.  
For the Gallerie Wrap Standard Version, you need the image to be 1,25“-1,5“  
(3,20 cm - 3,80 cm) bigger on each side than your final frame size.
Please note: A Hahnemühle Gallerie Wrap Corner Kit is required to assemble this 
wrap.  

Montering av Canvas med hjälp av Gallerie Wrap 

 
För Gallerie Wrap Standard Version, måste du se till att bilden är (3,20 cm - 3,80 cm) större  
på varje sida än din slutliga ramstorleken. Observera: Ni behöver en Hahnemühle Gallerie  
Wrap Corner Kit för att montera konstverket. 

Dra av den gula klisterremsan från ramdelarna. Sätt delarna, med  
limmet uppåt, i varsin skåra av Galleri Wrap positionshörn så att det 
bildar en ram. Se till att positionshörnen är i jämnhöjd med ramens hörn 
och tryck till ordentligt. Positionshörnen har flikar så det går bara att 
placera den på ett sätt. 

Vänd på ramen och centrera 
konstverket. Tryck ner ramen så 
den har kontakt med baksidan 
av konstverket.

Ta bort positionshörnen genom 
att hålla ner ramen och dra upp 
hörnen. 

Klipp bort överflödigt material 
runt kanterna.

Dra en tunn linje av pH-neutralt 
lim längs med insidan av ramen.

I hörnen där ramdelarna möts, 
klipp hörnen utåt i 45 grad-
ers vinkel. Vik hörnen mot den 
självhäftande sidan. 

Vik upp ramdelarna mot var-
andra. Sätt i häftklammer i 
skårorna och tryck försiktigt 
eller hammare fast. Upprepa på 
alla hörn.

Sätt i en spännare i var hörn. 
Kontrollera så att de inte vidrör 
konstverket.


