Je ecosysteem
ophangen met macramé
Wij leveren de tips, jij boort het gaatje!
Bij macramé van Stekkie hoef je alleen nog maar, bij je lokale bouwmarkt,
een plug en haak te kopen. Deze zijn meestal geschikt voor een plafond
van beton of steen. Bij een houten plafond heb je alleen een haak nodig.
Voor een plafond van gips of platen heb je een hollewandplug en een haak
nodig. Let er op dat welke plug je ook kiest, deze altijd minimaal 10 kilo
gewicht kan dragen.
Benodigdheden
1-2 personen
1x

Schroef-/klopboormachine

1x

Boor voor beton, steen of gips ø8mm

1x

Plug ø8mm

1x

Haak ø5mm

1x

Macramé van Stekkie

1x

Stekkie Small of Medium ecosysteem

1x

Stofzuiger om geboord gruis op te zuigen

Neem voor eventuele vragen contact op met je lokale bouwmarkt.

Veel plezier en succes,
www.stekkie.shop

Stappenplan
Zo gepiept!
1. Boor het gat in je plafond
Kies de juiste boor voor je plafond van steen, beton of gips en boor het gat voor de plug.
Heb je een houten plafond? Dan hoef je niet te boren → ga naar stap 3.
In een gipsplaat plafond moet je in de buurt van een steunbalk boren. Wanneer je dit in
het midden van de gipsplaat doet, is er grote kans dat deze het gewicht niet kan houden.

2. Plaats de plug in het gat
Tik de plug voorzichtig aan met een hamer, zodat hij goed vast komt te zitten.

3. Draai de haak vast
Bij een plafond van beton, steen of gips draai je de haak stevig in de plug. Hierdoor zet de
plug uit, waardoor je ecosysteem straks goed blijft hangen. In een houten plafond kan je
de haak draaien zonder een plug te gebruiken.

4. Hang je macramé en Stekkie ecosysteem op.
Hang de bovenste lussen van de macramé aan de haak. Trek, voordat je het ecosysteem
plaatst, aan de macramé om er zeker van te zijn dat deze het gewicht zal houden. Als
alles goed voelt, plaats dan je ecosysteem in de macramé en geniet!
Bekijk de website van je bouwmarkt voor een gedetailleerde handleiding.
Stekkie is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit foutieve constructie.

