1-2-3 BOX | STEENKORF
MONTAGEHANDLEIDING
LEES DEZE EERST GOED DOOR!

Figuur 1  |  Positionering van de panelen vóór de montage
Deksel

Achterpaneel

ONDERDELEN:

1x bodempaneel
1x voorpaneel
1x achterpaneel
2x zijpanelen
1x bovenpaneel (deksel)
1x zakje krammen

Zijpanelen

Bodem

• Leg de panelen vlak op de grond als een opengevouwen doos (figuur 1). Zorg
daarbij dat de horizontale draden van de panelen onderop liggen.
• Schuif de meegeleverde Twisted krammen over de ‘buitendraden’ van de voor-,
achteren zijpanelen en de bodem (figuur 2) en draai deze een kwartslag (ca. 150 mm
tussen de krammen). Knijp de kram vervolgens dicht met een waterpomp- of combinatietang (figuur 3). Begin telkens met het eerste en het laatste vakje van het paneel.
• Klap de zijpanelen omhoog en bevestig deze aan voor - en achterpaneel op dezelfde
wijze.
• Plaats de tussenschotten op maximaal 300 mm onderlinge afstand om ‘uitbuiken’
van de korven na het vullen te voorkomen.

Voorpaneel

PLAATSEN EN VULLEN VAN DE KORF:

(Afhankelijk van de korf,
1 of 2 tussenschot(ten) met een
maaswijdte 100 x 100 mm)

NIET BIJGELEVERD:

MONTAGE VAN DE KORF:

Tussenschot(ten)

Figuur 2  |  Bevestigen van de krammen

• Tang
• Waterpas
• Steigerbuizen (zelf te bepalen)
• Vulling

• Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond onder de korf door middel van een
fundering.
• Positioneer de korf en zet deze goed waterpas.
• Vul de korf zo ‘dicht’ mogelijk met stenen in lagen van ca 300 mm en controleer
regelmatig
of de korf horizontaal en verticaal waterpas staat.
• Bevestig het deksel na het volledig vullen van de korf zoals hierboven beschreven.

TIPS VOOR JUIST STAPELEN VAN DE KORVEN
Figuur 3  |  Bevestigingspunten

Figuur 4  |  Juiste wijze stapelen van de korven

• Stapel de korven in halfsteensverband (figuur 4).
• De 1-2-3 korven mogen tot maximaal 1200 mm hoog worden gestapeld. Andere
afmetingen kunnen op aanvraag worden geproduceerd.
• Plaats verticaal steigerbuizen indien de hoogte van de korf meer wordt dan 3x de
dikte.
• Plaats de steigerbuizen gecentreerd in de korf op maximaal 1000 mm van elkaar en
minimaal 500 mm in de grond en/of betonfundering.
• Bij het stapelen kan eventueel het deksel van de onderste korf worden gebruikt
als bodem voor de nieuwe korf.
• Koppel, voor een stabiele en strakke uitvoering, de korven onderling om de
ca. 300 mm door middel van de Twisted krammen.

OPMERKINGEN:
•
•
•
•

Gebruik bij het plaatsen werkhandschoenen.
De korven kunnen gevuld worden met diverse steensoorten.
Er zijn ook afwijkende maten of speciale uitvoeringen mogelijk.
De krammen buiten bereik van kinderen houden.

