Lisszabon kerti sütő
összeszerelési útmutató

Köszönjük, hogy a KK Kavics Beton Kft. Lisszabon kerti sütő termékét választotta, amely dekoratív
megjelenése mellett, praktikusságával segíti a kellemes hangulatú kerti rendezvényeket.
Szükséges eszközök:
• 1db szélesebb (3-4 cm) véső
• 1db kalapács

Összeszereléshez ajánlott létszám:
• 1 fő, ideálisabb esetben 2 fő

KÖR

Anyagszükséglet 80 db
Kerti sütő kialakítására alkalmas.
Kerti sütő 5 sor magasan: 16 db/sor

roppantási vonal

12 db normálkő és 3 db fedőkő van soronként
egybecsomagolva, csak soronként kapható.
Termékünk darabolásához egy kb. 30-40mm
széles vésőt ajánlunk.
normálkő

fedőkő

A Lisszabon támfal elemeknél válasszuk szét a normál bütykös köveket és a bütyök nélküli fedőköveket
amelyek hosszanti oldalukon peremmel vannak ellátva.
Álljunk a raklap hosszanti oldala mellé, majd keressük meg balról jobbra a szélétől 4 cm-re, majd a
20-20 cm-re elhelyezett keresztirányú roppantási vonalakat. Figyeljen a roppantásnál a díszperemre.
Ezeken a pontokon kell eltörnünk a normál köveket. Viszont a fedőkövek esetén az első roppantási vonalnál ne
törjük le a követ, így megmarad a díszperem (vízorr). A töréshez használjuk a vésőt, helyezzük a roppantási
vonalra, és néhány határozott kalapácsütéssel roppantsuk el a követ. Miután az összes normálkövet (64 db),
és fedőkövet (16 db) elválasztottuk, hozzáláthatunk az építésnek.
Először a sütő helyét határozzuk meg a kertben. A sütő helyigénye egy 1,2m átmérőjű kör, amelynek
feltétlenül vízszintesnek kell lennie. A sütőt a következőképpen kezdjük el összerakni: a normálkövek
kisebbik oldala befelé nézzen és szabályosan egymás mellé helyezzük őket szorosan. 16 darab kerül egy
sorba, összesen 4 sort építünk egymásra. Minden sort egy fél kőszélességgel eltolva ajánlott leraknunk,
ezáltal még stabilabb lesz a sütőnk. Az ötödik, legfelső sorba kerülnek a fedőkövek. Ha ezzel is végeztünk, a
sütőnk elkészült.
Jó sütögetést, jó étvágyat kívánunk!
Előnyei / Miért javasoljuk?

Egy gondosan kiválasztott vízszintes területre kb. 1 óra
időráfordítással egyedi megjelenésű, többcélú kerti sütő
építhető. Felépítéséhez nincs szükség semmilyen kötőanyagra,
így elmozdítható, illetve kertátalakítás során újra összeszerelhető.

Lisszabon kerti sütő: 8x20x16,5 cm

Vastagság: 10 cm
Súly: kb. 690 kg/sütő
Kapható színek:		
			

• homok
• avar

