
Lees de installatie instructies  
zorgvuldig! 
Het is van het grootste belang dat de 
installatie instructies nauwkeurig worden 
opgevolgd voor de geldigheid van de ga-
rantie. In geval van twijfel, neem contact 
op met info@sonomuro.com

Installatiehandleiding grindkorven

Verbind meerdere korven
(optioneel)

Vulling van de korf 

Plaats de palen 
1

5 6

Afmetingen sokkel: 
L = lengte van de korf + 5 cm   
E = diepte van de korf + 5 cm  
 P = diepte van de funderen = +/- 40 cm

Let op! Installeer de palen door de beton-
nen fundering op hetzelfde moment

Vul voorzichtig de schanskorf in lagen grind 
van ongeveer 30 cm. Controleer na elke laag 
of de grindkorf nog steeds recht staat met de 
hulp van een waterpas.
Tik met een rubber hamer op de grindkorf na 
elke laag. Ga dan verder met de vulling.

De funderingen 
2

Geleverd: de steenkorf, palen met 
kunststof doppen 
indien van toepassing: klemmen 
om de schanskorfafdekking te sluiten 
indien meerdere schanskorven moeten 
worden geplaatst: tang en klemmen

Nog te voorzien: Beton en steenslag 

Materiaal: 

Plaats de korf
4

Sluiting van de korf 
7

Knip de bodem 
van de korf door 

3

Een meter Een waterpas Een blokhamer 
uit rubber 

Voor korven met een hoogte kleiner dan 1.8m, 
sluit het deksel met behulp van de meegeleverde 
klemmen.

Een tang

Een tang

Te respecteren afstanden 
A = minimale afstand tussen het einde van de korf 
en de paal (20 cm) 
R = afstand tussen de palen = lengte van de korf 
ten minste 2xA 
X = de paal moet 1/3e van zijn hoogte in de grond 
zitten en 2/3e van zijn lengte in de korf

Op de punten die overeenkomen met de 
plaats van de palen, maakt u met een tang 
een knip in het onderste rooster van de korf 
(gebruik geen slijpschijf) 

Til met ten minste twee personen de korf op en 
plaats hem op de palen. Zorg ervoor dat de palen 
in het midden van de korf staan.

Verbind meerdere korven met behulp 
van de klemmen en de tang (indien van 
toepassing). 

Zorg ervoor dat de palen 
recht staan met een 
waterpas. Sluit de boven-
kant van de palen met de 
bijgeleverde plastic dop.  
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Decowall: DecoWall grindkorven (10 - 20 cm diepte) 
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