
KREIS 1

KREIS 2

KREIS 3

BLOEMBAK  ROND  
- Handleiding -

Vouw de bijgeleverde sjablonen open en leg  deze zoals afgebeeld tegen elkaar. 
Fixeer de sjablonen met plakband. 
Leg de sjablonen op de voorgeziene plaats waar de bloembak opgebouwd moet worden. 
Voor een probleemloze opbouw moet de ondergrond stabiel, glad en vorstvrij zijn. 
Om wegwaaien te voorkomen kunt u de hoeken van het sjabloon verzwaren met stenen.

Kleine afwijkingen van de stenen ten opzichte van de sjablonen zijn mogelijk.
De sjablonen zijn gemaakt van milieuvriendelijk papier en is biologisch afbreekbaar. De sjablonen hoeven dus niet na de bouw verwijderd te worden.

GEEN ZAGEN  
OF KNIPPEN!

Begin met Cirkel 1. Leg de 17 stenen passend op de  
afbeeldingen van de sjabloon tot dat u een afgesloten cirkel heeft.

Vervolgens doet u hetzelfde met Cirkel 2. Let op dat  
de begin stenen van cirkel 2  in halfsteens verband tegen  
cirkel 1 aan gelegd worden (zie afbeelding).

Leg nu cirkel 3 en houd er rekening mee dat ook hier de  
beginstenen van deze cirkel in halfsteens verband tegen  
cirkel 1 en cirkel 2 aangelegd worden.
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Kreis 1
17 Steine

Kreis 3
10 Steine

Kreis 2
13 Steine

Bogen LINKS Bogen RECHTS
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Cirkel 1 
17 Stenen

Cirkel 3 
10 Stenen

Cirkel 2 
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Vervolgens gaat u verder met de 2e laag van cirkel 1, dit zijn 16 stenen (incl. 2 verbandstenen).
Let op dat u bij de aansluiting van cirkel 2 alvast een verbandsteen half over de eerste laag van  
cirkel 1 en cirkel 2 legt (zie afbeelding hierboven).

Bij het leggen van de 2e laag (11 stenen) begint u met  cirkel 3.  
De eerste steen van deze cirkel  legt u half over de reeds gelegde 1e  
laag van cirkel 1 De laatste steen van deze cirkel wordt half over de reeds 
gelegde 1e laag van cirkel 2 gelegd (zie afbeelding).
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Nu kunt u de 11 stenen van de 2e laag van cirkel 2 leggen.  
Als u de cirkel klaar heeft, moeten er 4 punten zijn waar u  een  
halfsteensverband steen ingebouwd heeft zoals hierboven afgebeeld.

Bovenaanzicht van cirkel 1 indien correct 
opgebouwd.

*Niet inbegrepen bij de levering.
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Als laatste worden de 4e en  
5e laag van ieder 17 stenen  
op cirkel 1 gelegd.

 PU - STEENLIJM*

Is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van beton  en natuursteen in de tuin.
De PU-Steenlijm wordt toegepast als vervanging voor mortel bij het bouwen  
van tuin muren en stenen bloembakken.

VOOR HET VERLIJMEN VAN DE STENEN ADVISEREN WIJ:
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Op dezelfde wijze gaat u verder 
met cirkel 2 (13 stenen) zoals  
vanaf punt 3 beschreven.8 9Aansluitend begint u nu weer met het leggen van de 3e  laag  

op cirkel 1 (17 stenen).
Denk eraan de stenen altijd in halfsteens verband te leggen.

Voorbeeld van bloembak (planten zijn niet in levering inbegrepen)


