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Gebruiksinformatie Expositie ezels 
 
De Expositie ezels zijn bedacht voor het snel en eenvoudig opzetten van een expositie. De Fotobond 
Afdeling Limburg heeft 25 ezels beschikbaar voor de verhuur inclusief alle benodigdheden. 
 
In plaats van een schilderwerk wordt een verzinkte metalen plaat geplaatst op de ezel. Dit kan zowel liggend 
(80x60cm) als staand (60x80cm). De foto (foam, forex, dibond, aluminium, canvas, karton passe-partout, 
etc.) dient stevig te zijn. Gewoon fotopapier is minder fraai omdat de foto dan vaak niet strak staat.  
 
De meegeleverde losse antraciet tapijttegels kunnen voor een ‘eiland’ effect zorgen waardoor de ezel niet 
verloren gaat in de omgeving en vloer. 
 
Enkele gegevens: 
- Expositie ezel van blank, ongelakt vurenhout. 

- Verzinkte metalen plaat voor aanbrengen foto: 60x80cm. 

- De hoogte van de ezel is instelbaar. De totale hoogte zonder de metalen plaat is 154cm. 

- Meegeleverde benodigdheden per ezel: verzinkte metalen plaat (60x80cm), 4x antraciet tapijttegel 

(50x50cm), 4x metalen ringen, 4x ronde magneetjes, voldoende plakstrips 

 
Stappen: 
1. Stel de ezel op en zet de onderkant van de drager waterpas en op de juiste hoogte. 

2. Op de achterkant van de te exposeren foto worden op de hoekpunten vier dubbelzijdige plakstrips 

geplakt. De vier metalen ringen worden op de plakstrips geplakt. 

3. De vier extra sterke ronde magneetjes worden op de ringen aangebracht. 

4. De verzinkte metalen plaat wordt op de ezel geplaats (staand of liggend) 

5. De foto wordt voorzichtig en bij voorkeur in één keer op de juiste positie en recht aangebracht. Mocht 

het niet geheel goed staan dan kan er voorzichtig enkele millimeters heen en weer worden 

geschoven. 

6. Als de foto van de verzinkte metalen plaat wordt afgenomen, blijven de magneten achter. Eventueel 

kan daarop weer een andere foto worden geplaatst. 

7. Na gebruik kunnen de plakstrips eenvoudig worden verwijderd door ze aan de zijde van de rode 

streep eraf te trekken. De magneetjes kunnen worden verwijderd door ze eraf te schuiven. 
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      1.Expositie ezel          2.Achterkant, plakstrips en ringen             3.Magneetjes geplaatst 

 
 
 
 

  
     4. metalen plaat plaatsen    5.Foto plaatsen           6. Na wegnemen foto blijven  

             magneetjes achter 
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