
 
Welkom bij My Steel! 
 
 
Standaard wordt de plantenbak set geleverd met minimaal 4 zijpanelen incl. de 
bevestigingsmaterialen. Afhankelijk van uw pakketkeuze kunnen deze panelen aangevuld zijn met 
diverse hulpstukken.  
De plantenbak wordt als bouwpakket geleverd. T.b.v. de montage hebben wij verschillende details 
gemaakt om dit zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. De afmetingen zijn per type bak verschillend en 
zijn terug te vinden per model op onze website www.mysteel.nl. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze beschrijving nog vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust 
contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Team My Steel 
 
Montagetips: 

- Zorg voor een vlakke ondergrond waarop de plantenbak gemonteerd word. 
- Zorg dat alle bouten handvast in de plantenbak zitten alvorens ze vast gezet worden. 
- Bouten kunnen aangedraaid worden met de meegeleverde steeksleutel 10 & 13. 
- De koppelplaten dienen aan de onderzijde gemonteerd te worden. 
- De bodemplaten dienen aan de binnenzijde gemonteerd te worden. (Dus in de bak). 
- Bij montage koppel- en bodemplaten de bout kop aan de onderzijde monteren.  
- Bij montage hoekstukken de bout kop aan de binnenkant monteren. (Dus in het hoekstuk). 

 

Bodemplaat detail   Stelvoet detail    Wiel detail  
1 Zijpaneel    1 Zijpaneel    1 Zijpaneel 
2 Bodemplaat    2 Bodemplaat    2 Bodemplaat  
     3 Stelvoet (2 per hoek)   3 Zwenkwiel 
 
      
 

 
 



 
Montagedetails: 

Hoekdetail Miami/   Hoekdetail Denver   Hoekdetail Chicago 
Kansas/Texas    1 Zijpaneel    1 Zijpaneel 
1 Zijpaneel    2 Koppelplaat 120° (Deze dienen  2 Koppelplaat 135° 
2 Koppelplaat 90° (vanaf lengte 800 met M8 bout gemonteerd te worden)  3 Hoekstuk 45° 
   en breedte 400)    3 Hoekstuk 30° (Deze dienen met     

M6 bout gemonteerd te worden) 
 

 
Hoekdetail Boston   Hoekdetail binnenhoek           Hoekdetail TexasXXL/ 
1 Zijpaneel    Kansas              MiamiXXL/Kansas 
2 Koppelplaat Boston   1 Zijpaneel             1 Zijpaneel 
3 Hoekstuk 45°    2 Koppelplaat Kansas            2 Koppelplaat 180° 
4 Tussenpaneel    3 Hoekstuk 180°                         3 Hoekstuk 90° 
 

 
Koppeldetail 
TexasXXL/MiamiXXL/Kansas  
1 Zijpaneel 
2 Koppelplaat 180° 
3 Hoekstuk 90° 
4 Koppelschoor (Vanaf hoogte 
600 2 koppelschoren boven elkaar)   
 
 
 


