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Benodigdheden:
Inbegrepen in het pakket ‘BabbelBank’:

Zelf te voorzien:












rol- of vouwmeter
potlood/markeerstift/krijtje
waterpas
steenboor van 14mm diameter
boormachine (met klopboorfunctie)
siliconenspuit/skeletpistool
chemisch anker
afplaktape
vod
werk handschoenen
moersleutel 17mm
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De verschillende stappen:





Gevel voorbereiden.
Uitmeten van de boorgaten.
Boren van de gaten.
Gebruiken

Stap 1: Gevel voorbereiden
Bepaal waar je gevelbank moet komen en verwijder eventueel groen dat in de
weg staat.
Komt je gevelbank gecentreerd onder je raam? Bepaal dan met je meter het
midden van de vensterbank en markeer dit punt.

Stap 2: Uitmeten van de boorgaten
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Het zitvlak van je BabbelBank is 150 cm breed.
Bepaal eerst waar het midden van je bank moet komen.
Vervolgens meet je 60 cm naar links en 60 cm naar rechts.
Je hebt nu de twee markeerpunten L1 en R1 aangeduid (foto1).
Gebruik je waterpas om L2 op 240 mm onder L1 te markeren.
Doe hetzelfde met R2.
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Stap 3: Boren
Boor gaten van 10 cm diep. Gebruik een steenboor met een dikte van 14 mm.
Bepaal de diepte door op 10 cm een stuk plakband te kleven op je boor .
Boor zo precies mogelijk op de markeerpunten:
Boor loodrecht (waterpas) in de gevel.
Maak de gaten stofvrij met een borstel en een fietspomp.
Blaas lucht in de gaten om het stof te verwijderen.
Spuit het chemisch anker in de gaten.
Neem de draadstangen en steek de stangen in de gaten.
Wacht tot het chemische anker droog is ( droogtijd zie verpakking).
Hang de babbelbank aan de draadstangen.
Maak de moeren goed vast met de moersleutel van 17mm.
Klap de bank naar boven en draai de steunen open.

Stap 4: gebruik
In gesloten positie kan je de BabbelBank met een eenvoudig hangslot vast
zetten. Aan weerszijde van de bank kan je een fietsslot vastmaken.
Nu kan je genieten van de zon op je BabbelBank samen met buren, vrienden en
voorbijgangers.
Veel plezier!
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