Grondbuis permanent plaatsen
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Onderzijde kunof
grondbuis met tape geheel
ditplakken.

Onderzijde kunof
grondbuis met tape geheel
ditplakken.

2
Voor het fundament
hebt u een gat nodig van
ca. 25 x 25 x 20 cm.
Met de grondboor verder
boren tot 47 cm.

Grondbuis tijdelijk plaatsen

2
25 cm

25 cm

20 cm

Met de grondboor
boren tot 47 cm.

47 cm

47 cm

(bij losse grond gat breder maken)

3
Suif de ondere aluminium
buis in de grondbuis tot aan
het plakband.

4
Zet de ma waterpas in het
gat en laat de grondbuis
ca. 3 cm boven het maaiveld
uiteken.

3
Suif de ondere aluminium
buis in de grondbuis tot aan
het plakband.

4
Zet de ma waterpas in het
gat en laat de grondbuis
ca. 3 cm boven het maaiveld
uiteken.

5
Vul het gat met (snel)beton
en controleer of de ma
waterpas blijft tijdens vullen.

Van Foreeallee 41, 7773 DC Hardenberg Tel. (0523) 23 47 12
Email info@dekkervlaggen.nl | www.dekkervlaggen.nl

Advies tot 6 BFT

+/- 3 cm

Montage vlaggenma

1

3

4

Sroef de kikker
op de buis met de
2 voorgeboorde
gaten.

Suif de 5
aluminium
buizen
in elkaar.

Suif het koord door de koordgeleider
heen en maak aan beide uiteinden
van het touw een kunof haak va.
Plaats de vlag tussen beide haken
in en hijs de vlag tot de gewene
hoogte. Zet het koord va aan de kikker.

Inhoud

2

1 4x Aluminium buis
met versmalling
2 1x Aluminium buis
zonder versmalling
(bovendeel)
3 1x Grondbuis
4 1x Koord
5 1x Kikker
6 1x Koordgeleider
7 1x Maknop zilver

1

8 2x Kunof haak,
2x sroef voor kikker
3x sroef voor koordgeleider

2
Monteer de
maknop op
de koordgeleider en
sroef de
koordgeleider
met de 3
sroeven
va op het
bovene deel
van de ma.

1
1

2
3

1

4x
4

1

1x

1x
5

6

7
2

Van Foreeallee 41, 7773 DC Hardenberg Tel. (0523) 23 47 12
Email info@dekkervlaggen.nl | www.dekkervlaggen.nl

Advies tot 6 BFT

8

