Montagehandleiding
VERHOOGD PLANTBED
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Controleer vóór de montage of de levering volledig is. Voor de montage hebt u uitsluitend een 13 mm steeksleutel nodig. Een verhoogd plantbed bevat de volgende losse
componenten: maasmatten bestaande uit (2x 230 cm + 2x 100 cm) voor de binnenkorf en (2x 250 cm + 2x 120 cm) voor de buitenkorf. Afhankelijk van de uitvoering 60 cm
resp. 80 cm hoog [afb. 1]. 6 x universele klemset 2-voudig V2A (4 stuks) [afb. 2]. 22x resp. 28x korte afstandhouders afhankelijk van de hoogte 60 cm/80 cm [afb. 3]. 6x resp.
8x lange afstandhouders afhankelijk van de hoogte 60 cm/80 cm [afb. 4]. 2x T-afstandhouders [afb. 5].
[Afb. 6]

[Afb. 7]

Voor de opbouw van de binnenkorf plaatst u eerst de
230 cm maasmat en de 100 cm maasmat in een hoek
van 90° tegenover elkaar en verbindt u deze stevig met
3 universele klemmen.

[Afb. 8]

De tweede 230 maasmat verbindt u net zo met de tweede
100 cm maasmat. Voeg nu de beide 90°-hoeken samen
tot een rechthoek en schroef de elementen vast met nog
eens drie universele klemmen.

[Afb. 9]

ca. 60 cm

Ga nu met de 250 cm resp. 120 cm maasmatten
exact als hiervoor beschreven te werk en monteer de
buitenkorf om de reeds gemonteerde binnenkorf.

mittig
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in het midden

80 cm hoogte

60 cm hoogte
Bij een elementhoogte
van 60 cm vervallen
alle korte en lange
afstandhouders op dit
niveau!
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Hang nu de afstandhouders in de 250 cm maasmatten [afb. 9]. Voor de beide 120 cm maasmatten hangt u de korte afstandhouders in het midden onder elkaar. Bekleed nu de
verticale vlakken van de binnenkorf met folie of vlies (min. 0,2 mm) om de randen en de vulling van het plantbed van elkaar te scheiden. Hang de lange afstandhouders en de
T-afstandhouders gelijkmatig in het binnengedeelte en steek hierbij de folie of het vlies door.

[Afb. 10]

[Afb. 11]
Zwarte Folie

Rijpe Compost

Onbewerkte Compost
omgedraaide Graszoden
RijshoutMetaalrooster

Lijn nu het verhoogde plantbed in een rechte hoek uit. Aansluitend schroeft u de
universele klemmen goed vast. Voor het vullen van de wanden van het bed raden
wij stenen of glasstenen aan. Nu kunt u de binnenruimte geheel naar eigen ideeën
vormgeven zoals afgebeeld in [afb. 11].

Het materiaal moet van onder naar boven steeds fijner worden. De basis bestaat
uit grove takken en twijgen. Deze zorgen ervoor dat het groenafval van onder goed
kan luchten en gelijkmatig kan verteren. Om te voorkomen dat het bovenliggende
materiaal doorsijpelt, dekt u de struiklaag het beste af met omgedraaide
graszoden. De volgende laag bestaat uit half verteerde, fijnere plantresten zoals
gehakselde struiken, herfstbladeren en verkleinde plantresten. Breng tenslotte
een laag rijpe compost of humus aan en vul het bed hiermee tot de rand op.

Plantenverzorging in het verhoogde plantbed:
Als de plantresten in het verhoogde plantbed langzaam verrotten, daalt het grondniveau. Daarom moet men voor elke nieuwe beplanting indien nodig compostgrond
bijvullen. Na vijf tot zes jaar moet u de vulling van het plantbed compleet vervangen. Het aanwezige organische materiaal is dan volledig verteerd en heeft vrijwel alle
voedingsstoffen aan de sierplanten afgegeven. De oude aarde levert een goede humus op en kan worden gebruikt voor bodemverbetering in de groentetuin of het
plantenbed.

Aanwijzing: gebruikstechnische aanbevelingen in woord en
geschrift, die op basis van ervaring naar beste weten volgens
de actuele stand van de kennis in wetenschap en praktijk
worden gegeven, zijn niet bindend en vormen geen contractuele
rechtsverhouding en geen nevenverplichtingen. In geen geval
ontbinden zij kopers van de verplichting het product zelf te
controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel.
Geen garantie voor drukfouten en vergissingen. Wijzigingen
voorbehouden!		
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