Výstavba záhradného kohútika

Záhrada je životným priestorom, ktorý Vás pozýva k oddychu. K jej celkovému dojmu patrí aj voľba vhodných stvárňovacích prvkov.
Cítite, že Vašej záhrade niečo chýba? Spestrite si ju novým kohútikom a tešte sa z niečoho nového.
Čo na výstavbu potrebujete:
Materiál na jeden záhradný kohútik:






Drvené kamenivo na lôžko
Lepiaca malta (F-DBK)
Bradstone Travero múr, prvok pre stĺp - 4 ks
Bradstone Travero múr, krycia platňa - 2 ks

Náradie:








Rýľ
Fúrik, lopata
Vodováha
Vedro
Murárska lyžica
Gumené kladivo

Náročnosť: stredná
Počet osôb potrebných na výstavbu: 1 osoba
Čas: 1 deň
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Travero múr, prvok pre stĺp,
formát 30 x 30 x 15 cm

Bradstone Travero múr, krycia platňa pre stĺp
formát 35 x 35 x 5 cm

Postup:

1. krok
V prípade, že nedisponujeme existujúcou vodovodnou šachtou urobíme okolo vodovodnej rúry výkop do hĺbky cca 20-30 cm. Na dne
výkopu vytvoríme podložie zo zhutneného drveného kameniva v hrúbke cca 20 cm. Na šachtu alebo na lôžko osadíme betónovú platňu
do hrubého maltového lôžka v závislosti od veľkosti šachty alebo lôžka. V našom prípade sme použili Bradstone Old Town platňu s
rozmermi 60 x 60 cm. Do platne sme predom vyvŕtali otvor.

2. krok
Na platňu osadíme stĺpovú tvarovku do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu na súčasné murovanie a škárovanie
pevnosti M5.

3. krok
Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu.

4. krok
Betónovú škrupinu pred osadením stĺpovej tvarovky prerazíme.

5. krok
Druhú a tretiu tvarovku osadíme ako pri obrázku č. 2.

6. krok
Po umiestnení tretieho prvku vykonáme vodoinštalačné práce s odborníkom.

7. krok
Pred osadením poslednej tvarovky do maltového lôžka vyvŕtame do nej požadovaný otvor . Vykonáme následne vodoinštalačné práce s
odborníkom.

8. krok
Osadíme kohútik.

9. krok
Takto boli umiestnené vodoinštalačné rúry vo vnútri prvku.

10. krok
V našom prípade sme vŕtali otvor aj na protichodnej strane poslednej tvarovky, pretože sme plánovali mať obojstranný vývod vody.

11. krok
Na koniec do stavebného lepidla osadíme kryciu platňu Bradstone Travero.

