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Zithoek van Combiwall Splitton muurblokken 
 Afmeting van de lossen stenen 30x12x15 cm (L/H/B)
 Te bouwen zithoek bestaat uit 144 stuks (1 pallet)
 Eenvoudig te bouwen
 2 stenen halveren met knipper of met beitel, 

 rest alleen met hele stenen te bouwen
 Maten: ca. 240x225 cm
 Hoogte: ca. 84 cm
 Diverse kleuren mogelijk

5e laag

4e laag

7e laag

6e laag

Attentie! Natuursteen zitvlakken zijn als set 
los bij te bestellen.

1e laag*
rechte hoek uitzetten, enkel hele 
stenen in half steensverband 
volgens tekening leggen.

Laag 3A* 
PU-lijm aanbrengen op het blauwe 
gedeelte en het los te bestellen 
zitvlak van natuursteen aanbren-
gen. Zorg ervoor dat het zitvlak 
waterpas verlijmt wordt.

3e laag* 
PU-lijm aanbrengen en met hele 
stenen verder bouwen.

3 lagen

2e laag*
PU-lijm aanbrengen van SIMSON, 
2 stenen halveren met knipper of 
steen beitel.

7 lagen hoog
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Zitgelegenheid
van Combiwall Splitton muurblokken 

 Afmeting van de lossen stenen 30x12x15 cm (L/H/B)
 Te bouwen zithoek bestaat uit 144 stuks (1 pallet)
 Eenvoudig te bouwen
 Alleen met hele stenen te bouwen
 Maten: ca. 195x60 cm
 Hoogte: ca. 111 cm

   

Attentie! Natuursteen aafdekkingen zijn als 
set los bij te bestellen.

Steen t.b.v.
stabilisatie

1e laag*

Steen t.b.v.
stabilisatie

Steen t.b.v.
stabilisatie

Steen t.b.v.
stabilisatie

2e laag*

4e laag* 8e laag*

6e laag*

Steen t.b.v.
stabilisatie

3e laag*

Steen t.b.v.
stabilisatie

Zitvlak
104x40x3 cm

5e laag* 9.e laag*

7e laag*

Af-
dekking
47x62
x3cm

Af-
dekking
47x62
x3cm

104x16x3 cm

 

BOUWELEMENTEN

COMBIWALL
SPLITTON
– EEN STEEN –

MET VEEL VARIATIE

* De eerste laag op vorstvrij betonfundament waterpas aanbrengen, 
 de rest van de lagen met PU-lijm waterpas stapelen.

SIMSON PU-lijm 
 Makkelijk in gebruik
 Snelle verbinding na korte droogtijd
 Goede hechting op verschillende oppervlaktes
 Het restant van de Simson PU-lijm is tot ca. een week na opening 

 te gebruiken

SIMSON PU-lijm is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van beton 
en natuursteen in de tuin
 PU-lijm is een vervanger voor cement gebonden lijmen
 PU-lijm is te gebruiken voor de meeste bouwmaterialen

Kilimanjaro

Matterhorn

Mont Blanc

Mount Everest

Sierra Nevada
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Bloembakken met 3 vakken  
van Combiwall Splitton muurblokken 

 Afmeting van de lossen stenen 30x12x15 cm (L/H/B)
 Te bouwen bloembak bestaat uit 144 stuks (1 pallet)
 Eenvoudig te bouwen
 Alleen met hele stenen te bouwen
 Maten: ca. 240x210 cm
 Hoogte: ca. 60 cm

1e laag*

2e laag* 3e laag*

4e laag* 5e laag*

Bloembakken van 4 vakken  
Combiwall Splitton muurblokken
 Afmeting van de lossen stenen 30x12x15 cm (L/H/B)
 Te bouwen bloembak bestaat uit 144 stuks (1 pallet)
 Eenvoudig te bouwen
 1 steen halveren met knipper of met beitel, rest 

 alleen met hele stenen te bouwen 
 Maten: ca. 315x255 cm
 Hoogte: ca. 60 cm

1e laag*

2e laag*

3e laag*

4e laag*

5e laag*

Attentie: 1 steen halveren met knipper of met beitel

Keuze uit 5 kleuren
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