BIOBYG kompostbeholder med 3 rum
Byggevejledning til 80x240x80, 100x300x100 og
120x360x120cm

Pakken indeholder:
•
•
•
•

Egeplanker 3,5x7 cm
Skruer
Skilt
80X240x80: 16 stk 110 cm (brun), 60 stk 74 cm (grøn), 40 stk 66 cm (orange), 8 stk 80 cm (blå)
100x300x100: 16stk 130cm (brun), 78 stk 94cm (grøn), 52 stk 86 cm (orange), 8stk 100cm (blå)
120x360x120: 16stk 150cm (brun), 96stk 113cm (grøn), 64stk 106 cm (orange), 8stk 120cm (blå)

Værktøj – det skal man bruge:
Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 4 mm.,
tommestok plus det løse.
Tegningen viser en kompostbeholder set fra oven.
Fronten er nedad – hvor pilen er.
OBS. Der skal forbores ved alle huller.

* De 16 brune planker sættes sammen to og to �l stolper.
De bagerste sættes sammen så der er 35 mm hvor de
grønne planker skal være. De forreste – der hvor pilen er
– så der er 40 mm hvor de grønne planker skal være.
* Der graves 8 huller 30cm dybe med passende afstand.
* Halvdelen af de grønne og alle orange planker forbores midt i den flade side 18mm fra hver ende.
2 huller pr planke.
* Den øverste kant monteres så der dannes en ramme. Denne ramme skal være 80, 100 eller 120 cm over
niveau. Den skal være i vinkel og vater. Stolperne skal være i lod.
* Monter de orange og de bagerste grønne planker (der hvor pilen ikke er) – start fra bunden 80, 100 eller 120
cm under overkanten.
* Jorden stampes omkring stolperne og den forreste overkant afmonteres.
* De blå planker på fronten monteres og de grønne planker der ikke er forboret kommes i deres ”rille”. Den
øverste grønne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den blå planke og ind i den grønne.
* Pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.
Tillykke med din nye kompostbeholder.
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