Creatieve vormgeving met water –

Nieuwe ideeën
voor uw tuin en terras.
Laat u door de OASE water-creaties
inspireren en tover uw tuin en terras om
tot een heel nieuwe woonwereld.

OASE – Passie voor water.

Nieuwe ideeën voor
uw tuin en terras –
Heel eenvoudig stap voor stap.
Sprankelend, dansend water is in
combinatie met prachtig licht niet

Alle ideeën in één oogopslag:

alleen een echte blikvanger – het nodigt

Water Quintet

ook uit om heerlijk te ontspannen.

• ingezet in water
• verstopt in kiezel

4–5
6–7

Met de nieuwe creatieve ideeën van
OASE tovert u uw terras en uw tuin om
tot een heel persoonlijke, behaaglijke

Water Trio
• verstopt in kiezel
• ingebouwd in een deco-bak

10 – 11

Creatieve voorbeelden
Water Quintet & Trio

12 – 13

8–9

ruimte, een extra »zomer« woonkamer
buiten.
Beleef water niet alleen als een gewone

Water Jet Lightning
fontein – maar duik onder in een geheel
nieuwe wereld van vormgeving.

• ingezet in water
• ingebouwd in kiezel

Hoe u het water ook inzet, in een

Water Starlet

decoratieve bak of in een bed van

• ingezet in water
18 – 19
• ingebouwd in een houten terras 20 – 21

kiezelstenen – u kunt uw ideeën de
vrije loop laten.

Jumping Jet Rainbow Star

Laat u inspireren door de vele nieuwe

• ingezet in water
• ingebouwd in kiezel

14 – 15
16 – 17

22 – 23
24 – 25

creatieve mogelijkheden die wij
u omtrent het element water bieden.
Wij leggen u stap voor stap uit, hoe
u deze nieuwe ideeën heel eenvoudig
kunt realiseren.

Fonteinen
• ingebouwd in kiezel
• ingebouwd in een deco-bak

Meer
voorbeelden

26 – 27
28 – 29

30 – 31

Fonteinen incl. filter

2

• ingebouwd in een wijnvat

32 – 33

Tips & Trucs

34 – 35
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Water Quintet –
ingezet in water
U heeft nodig:

2. U kunt de sproeiers geheel naar wens
uitrichten. Ze laten zich heel eenvoudig

• 1 x OASE »Water Quintet«

in een hoek van 15° verstellen.

incl. externe regeling, kabel en trafo

• Verhoging in het water

3. Sluit de kabel nu op de externe regel-

bijv. bakstenen

eenheid aan, die met behulp van een
grondpen in de aarde (minstens 2 m van
het water vandaan) bevestigd wordt.

Zodra de regeleenheid via de transformator aan de stroom is aangesloten,
start de Water Quintet automatisch.
Plaats de meegeleverde kap op de
regeleenheid, om deze tegen regen
te beschermen.

Zo eenvoudig is het:
1. Voordat u de Water Quintet inzet, moet

4. Nu kunt u met de afstandsbediening
de verschillende programma´s kiezen

afhankelijk van de diepte van het water

die de hoogte en snelheid van de

eerst voor een verhoging worden

fontein regelen.

gezorgd.
Deze verhoging kan bijv. bestaan uit
bakstenen. Let er a.u.b. op dat de stenen
een zo effen mogelijk oppervlak vormen.
Zet de Water Quintet nu op de verhoging.
De fontein moet zodanig in het water
gezet worden, dat het wateroppervlak
zich onder de sproeiers van de Water
Quintet bevindt.
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Water Quintet –
verstopt in kiezel
U heeft nodig:

Zodra u de Water Quintet ingezet

• 1 x OASE »Water Quintet«

heeft, kunt u de sproeiers zo uitrichten
dat u de gewenste fontein krijgt.

incl. externe regeling, kabel en trafo

• 1 x vijverfolie

4. Leg nu de afdekking over het gat en

• 1 x afdekking bijv. rooster/ houten plaat

over de Water Quintet heen. Let er

• Verhoging bijv. bakstenen

a.u.b. op dat de afdekking openingen

• Kiezel of soortgelijke stenen

voor de fonteinsproeiers moet hebben.
Om te voorkomen dat de afdekking
wegglijdt, moet ze groot genoeg zijn,
om ze over de randen van het gat heen
te kunnen leggen.
5. Vul het gat daarna met water en
decoreer het oppervlak om de fontein.
Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen
kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de

Zo eenvoudig is het:

stenen een grotere omvang moeten

1. Kies een geschikte plek en graaf een

hebben dan de openingen in de

gat met een diameter van minstens

afdekking, omdat ze er anders

1 m en een diepte van minstens 40 cm.

6

doorheen vallen.

2. Leg de folie vervolgens zodanig in dit

6. Sluit de Water Quintet dan met behulp

gat dat de folie iets over de rand van

van de regeleenheid op de stroom aan.

het gat heen ligt.

Nu kunt u de Water Quintet met de

3. Plaats de Water Quintet nu op de gewenste

afstandsbediening inschakelen en de

plek. Afhankelijk van de diepte van het

verschillende programma´s kiezen die

gat, moet eerst een verhoging, bijv. van

de hoogte en snelheid van de fontein

bakstenen, op de bodem geplaatst worden.

regelen.
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Water Trio –
verstopt in kiezel
U heeft nodig:

3. Leg de folie vervolgens zodanig in het
reservoir dat de folie iets over de rand

• 1 x OASE »Water Trio«

van het reservoir heen ligt.

incl. externe regeling, kabel en trafo

• 1 x OASE waterreservoir

4. Plaats de Water Trio nu op de gewenste

• 1 x OASE afdekking voor Water Trio

plek. Afhankelijk van de diepte van het

• 1 x vijverfolie

reservoir, moet eerst een verhoging,

• Verhoging bijv. bakstenen

bijv. van bakstenen, op de bodem

• Kiezel of soortgelijke stenen

geplaatst worden.
Zodra u de Water Trio ingezet heeft,
kunt u de sproeiers zo uitrichten dat u
de gewenste fontein krijgt. Vul het
reservoir vervolgens met water.
5. Leg nu de afdekking over het reservoir
en over de Water Trio heen. Nu kunt u
het oppervlak om de fontein decoreren.
Hiervoor adviseren wij kleine, gewassen
kiezelstenen. Let er a.u.b. op dat de
stenen niet door de afdekking heen
kunnen vallen.

Zo eenvoudig is het:

6. Sluit de Water Trio nu met behulp

1. Kies een geschikte plaats en graaf daar

8

van de externe regeling op de stroom

een gat dat optimaal past bij de groot-

aan. Nu kunt u de Water Trio met de

te van het waterreservoir.

afstandsbediening inschakelen en de

2. Plaats het reservoir daarna in het gat

verschillende programma´s kiezen die

en vul de rand buiten het reservoir

de hoogte en snelheid van de fontein

weer op met aarde.

regelen.
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Water Trio –
ingebouwd in een deco-bak
U heeft nodig:

2. Zodra u de Water Trio in de bak gezet
heeft, kunt u de sproeiers zo uitrichten

• 1 x OASE »Trio«

dat u de gewenste fontein krijgt.

incl. externe regeling, kabel en trafo

• 1 x waterdichte deco-bak

3. Sluit de kabel nu op de externe regel-

bijv. een tamelijk grote plantenbak

eenheid aan, die met behulp van een

• 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat

grondpen in de aarde (minstens 2 m van

• Verhoging bijv. bakstenen

de deco-bak vandaan) bevestigd wordt.

• Kiezel of soortgelijke stenen

Plaats de meegeleverde kap op de
regeleenheid, om deze tegen regen te
beschermen.
4. Leg de afdekking op de deco-bak en op
de Water Trio. Let er a.u.b. op dat de
afdekking openingen voor de fonteinsproeiers moet hebben. De randen van
de afdekking moeten de randen van
de bak afsluiten.
5. Nu kunt u het oppervlak rond de
fontein decoreren. Hiervoor adviseren

Zo eenvoudig is het:

wij kleine, gewassen kiezelstenen.

1. Kies een geschikte plek voor de

Let er a.u.b. op dat de stenen niet door

deco-bak, bijv. op het terras, en plaats
de Water Trio in de bak.

de afdekking heen kunnen vallen.
6. Sluit de kabel van de regeleenheid op

Afhankelijk van de diepte van de bak,

de stroom aan. Nu kunt u de Water Trio

moet eerst een verhoging, bijv. van bak-

inschakelen en de verschillende pro-

stenen, op de bodem geplaatst worden.

gramma´s kiezen.

Vul de bak vervolgens met water.
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Creatieve voorbeelden

Water Quintet & Water Trio

12

Laat u inspireren – verdere informatie vindt u op:
www.oase-waterentertainment.com
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Water Jet Lightning –
ingezet in water
U heeft nodig:
• 1 x OASE »Water Jet Lightning«
in een set van 2 stuks, incl. externe regeling,
kabel en trafo

• Verhoging in het water
bijv. bakstenen

Zo eenvoudig is het:
1. Plaats de Lightnings op de gewenste
plekken.
Afhankelijk van de diepte van het
water moet hier eerst een verhoging
geplaatst worden. Deze verhoging kan
bijv. bestaan uit bakstenen met een
effen oppervlak.
2. De Water Jet Lightnings moeten op
zo´n hoogte in het water gezet worden,
dat het wateroppervlak zich onder de
sproeiers van de Lightnings bevindt.
U kunt de Lightnings geheel naar
wens uitrichten.
3. Zet de pomp ook in het water en
verbindt deze met de slangen aan de
Lightnings.
4. Sluit de pomp aan de externe regeleenheid aan en sluit de eenheid daarna op
de stroom aan.
5. Nu kunt u met de afstandsbediening
de verschillende programma´s kiezen
die de reikwijdte van de straal en ook
de lichtkleur regelen.

14
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Water Jet Lightning –
ingebouwd in kiezel
U heeft nodig:

2. Plaats nu de pomp op de diepste plek
van het gat. Sluit de slangen aan de

• 1 x OASE »Water Jet Lightning«

pomp aan en laat de uiteinden van de

in een set van 2 stuks, incl. externe
regeling, kabel en trafo

slangen over de rand komen.

• 1 x vijverfolie
• 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat

Vul het gat met de folie nu met water.
3. Leg de afdekking over het gat heen.

• Kiezel of soortgelijke stenen

De rand van de afdekking moet
duidelijk over de rand van het gat
heen komen.
Plaats de twee Water Jet Lightnings en
sluit ze op de uiteinden van de slangen
aan. U kunt de Lightnings geheel naar
wens uitrichten.
Nu kunt u het oppervlak op de afdekking decoreren. Hiervoor adviseren
wij kleine, gewassen kiezelstenen.
Let er a.u.b. op dat de stenen niet door
de afdekking heen kunnen vallen.

Zo eenvoudig is het:
1. Graaf een gat op een geschikte plaats

4. Sluit de pomp daarna met behulp
van de externe regeleenheid op de

in uw tuin, zodat de waterstralen van

stroom aan.

de Lightnings optimaal plaats hebben.

Nu kunt u met de afstandsbediening

Leg de folie vervolgens zodanig in dit

de verschillende programma´s kiezen.

gat, dat de folie iets over de rand van
het gat heen ligt. Zo voorkomt u dat de
folie omlaag glijdt.
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Water Starlet –
ingezet in water
U heeft nodig:

3. Nu kunt u de sproeiers van de Water
Starlet geheel naar wens uitrichten.

• 1 x OASE »Water Starlet«
incl. kabel en trafo

Bevestig de drie koorden aan de Starlet

• 1 x vijverfolie
• 3 x scheurvaste koord

en zet hem vervolgens in het water.
4. Zodra de Water Starlet zich op de

• 3 x vrij dikke stenen

gewenste plaats bevindt, bevestigt
u de Starlet met het andere uiteinde
van de betreffende koorden.
Hiervoor zijn de drie dikke stenen aan
de rand van de watervlakte geschikt.
5. De Water Starlet is nu bevestigd en kan
op de stroom aangesloten worden.
6. Nu kunt u het oppervlak rond de watervlakte decoreren en van de fontein

Zo eenvoudig is het:

genieten.

1. Graaf een gat op een geschikte plaats

In de schemering komen de verlichte

in uw tuin, zodat de waterstralen van

LED ringen van de Water Starlet bijzon-

de Water Starlet optimaal plaats heb-

der goed tot hun recht.

ben. Als alternatief kunt u de Water
Starlet ook in een reeds bestaande
watervlakte inzetten.
2. Leg de folie vervolgens zodanig in dit
gat dat de folie iets over de rand van
het gat heen ligt. Zo voorkomt u dat
de folie omlaag glijdt.
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Water Starlet ingebouwd in een houten terras
U heeft nodig:

3. Zodra de Water Starlet zich op de
gewenste plaats bevindt, bevestigt

• 1 x OASE »Water Starlet«

u de Starlet met het andere uiteinde

incl. kabel en trafo

• 1 x vijverfolie

van de betreffende koorden.

• 3 x scheurvaste koord

Hiervoor zijn delen van de houten
latten geschikt of ook vrij dikke stenen
onder het houten terras.
De Water Starlet is nu bevestigd en kan
op de stroom aangesloten worden.
4. Nu kunt u het houten terras decoreren
en van de fontein genieten.
In de schemering komen de verlichte

Zo eenvoudig is het:

LED ringen van de Water Starlet

1. Maak een gat op een geschikte plaats

bijzonder goed tot hun recht.

in uw terras, zodat de waterstralen van
de Starlet optimaal plaats hebben.
2. Leg de folie vervolgens in dit gat en
bevestig de folie aan de onderkant van
de terrasvloer. Vul het gat daarna met
water.
Voordat u de Water Starlet in het water
plaatst, moet u de sproeiers naar wens
uitrichten. Bevestig de drie koorden
aan de Water Starlet en zet hem
vervolgens in het water.
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Jumping Jet Rainbow Star –
ingezet in water
U heeft nodig:

Rainbow Stars in het water gezet

• 1 x OASE »Jumping Jet
Rainbow Star Set«

worden. Deze verhoging kan bijv.

incl. regelbox en aansluitset

bestaan uit bakstenen.
2. Plaats de Rainbow Stars op de hiervoor

• 1 x OASE »Jumping Jet
Rainbow Star uitbreidingsset«

voorziene plekken en bevestig ze eventueel op de verhoging.

• 1 x OASE pomp »Neptun 6000«

De Rainbow Stars moeten zodanig

• 1 x OASE tuinstekkerdoos
»FM-Master 3«

in het water gezet worden, dat het
wateroppervlak zich onder de water-

• Verhoging in het water bijv. bakstenen

straalsproeiers van de Stars bevindt.
Zet de pomp ook in het water en
verbindt deze met de slangen aan
de Rainbow Stars.
3. U kunt de Rainbow Stars geheel naar
wens uitrichten.
Sluit de pomp aan de externe regeleenheid aan en sluit de eenheid daarna op
de stroom aan.

Zo eenvoudig is het:
1. Leg van tevoren een waterbassin in

4. Nu kunt u met de afstandsbediening
de verschillende programma´s kiezen,

een L-formaat aan.

die zowel variëren wat de lichtkleur

Zo komt de fontein van de Rainbow

betreft, maar ook wat de functies

Star optimaal tot zijn recht.

straal-afsnijder, looplicht en toevallige

Afhankelijk van de diepte van het

weergave aangaat.

water moet eerst een verhoging in het
water geplaatst worden, voordat de
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Jumping Jet Rainbow Star –
ingebouwd in kiezel
het water, moet eerst een verhoging,
bijv. van bakstenen, op de bodem
geplaatst worden. De Rainbow Stars
moeten maximaal op zo´n hoogte in
het water gezet worden, dat het wateroppervlak zich onder de waterstraalsproeiers van de Stars bevindt.
Vervolgens zet u ook de pomp in het
water en verbindt u de pomp via de
uiteinden van de slangen met de Jumping Jets. Vul het gat daarna met water.

U heeft nodig:
• 1 x OASE »Jumping Jet
Rainbow Star Set«
incl. regelbox en aansluitset

• 1 x OASE »Jumping Jet
Rainbow Star uitbreidingsset«
• 1 x OASE pomp »Neptun 6000«
• 1 x OASE tuinstekkerdoos
»FM-Master 3«
• 1 x vijverfolie
• 1 x afdekking bijv. rooster/houten plaat

3. Sluit nu de Jumping Jets aan de externe
regeleenheid aan.
4. Leg de afdekking met een uitsparing
voor de Jumping Jets op het wateroppervlak.
5. Nu kunt u het oppervlak om de Jumping
Jets decoreren. Hiervoor adviseren wij
kleine, gewassen kiezelstenen.
Let er a.u.b. op dat de stenen niet door
de afdekking heen kunnen vallen.
U kunt de Jumping Jets geheel naar
wens uitrichten.

Zo eenvoudig is het:
1. Graaf een gat op een geschikte plaats
in uw tuin.
Leg de vijverfolie vervolgens zodanig in
dit gat, dat de folie iets over de rand
van het gat heen ligt.

6. Sluit de pomp op de stroom aan.
Nu kunt u met de afstandsbediening
de verschillende programma´s kiezen.

2. Plaats de Rainbow Stars op de gewenste
plekken. Afhankelijk van de diepte van
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Waterpartijen –
ingebouwd in kiezel
U heeft nodig:

2. Leg de afdekking als test op het reservoir en controleer of het reservoir

• 1 x OASE pomp »Aquarius 2500«
• 1 x OASE fonteinopzetstuk
»schuimbron«

horizontaal waterpas staat.
3. Verbind de sproeierverlenging met

• 1 x OASE telescoop-sproeierverlenging

de pomp en zet vervolgens de schuim-

• 1 x OASE lamp »Lunaqua 3 – Set 1«

bron erop.

• 1 x OASE waterreservoir
met afdekking

Zet de pomp in het reservoir en leg de

• Kiezel of soortgelijke stenen

kabel naar buiten.
4. Plaats nu de afdekking op het reservoir
en bevestig de lamp met het klemprofiel aan de sproeierverlenging.
5. Nu kunt u het oppervlak om de fontein
met kiezel of andere stenen decoreren.
Dikkere stenen vormen een natuurlijke
afdekking van de sproeierverlenging.
6. Sluit de pomp en de lamp op de
stroom aan.
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Zo eenvoudig is het:

Aanwijzing: Afhankelijk van de gewenste

1. Graaf een gat op een geschikte plek

fontein kunnen verschillende pompen

in uw tuin, zodat het waterreservoir

ingezet worden.

optimaal plaats heeft.

Vraag uw OASE handelaar om informatie

Plaats het reservoir in dit gat en vul de

hierover of informeer u op internet:

rand buiten het reservoir met aarde op.

www.oase-livingwater.com.
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Waterpartijen –
ingebouwd in een deco-bak
en een ideale hoogte voor een fontein

U heeft nodig:

biedt.

• 1 x OASE pomp »Nautilus 200«

Als zich nog geen gat in de plaat bevindt,

• 1 x OASE fonteinopzetstuk
»schuimbron«

boort u eerst een gat in de bovenste

• 1 x OASE »Telescoopsproeierverlenging TE 10 K«

in dit gat.

• 1 x OASE lamp »Lunaqua 3 – Set 1«

vastzit en niet omlaag glijdt.

• 1 x waterdichte deco-bak

Schroef nu de pomp met het passende

plaat en plaatst u het fonteinopzetstuk
Zorg ervoor dat het opzetstuk goed

• 1 x schuimrubbermat
als geluidsdemping

aansluitstuk onder het opzetstuk vast.
2. Plaats de complete set in de bak. Leg de

• Verhoging in de bak

schuimrubbermat (als geluidsdemping)

bijv. houten constructie/rooster/bakstenen

met een uitsparing voor het fonteinopzetstuk op de houten constructie.
3. Zet de bak op een geschikte plaats
op uw terras en vul hem vervolgens
met water. Plaats de lamp naast het
fonteinopzetstuk.
4. Sluit de pomp en de lamp nu op de
stroom aan.
Aanwijzing: Als decoratie kunt u gewassen
kiezel gebruiken.
Afhankelijk van de hoogte van de bak kan,

Zo eenvoudig is het:

om het fonteinopzetstuk aan de pomp

1. Kies eerst een houten constructie die

aan te sluiten, ook een OASE »sproeier-

optimaal in de gewenste deco-bak past
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verlenging TE 10 K« worden gebruikt
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Nieuwe vormgeving van tuin en terras –

Meer voorbeelden

Andere fonteinen vindt u op:
www.oase-livingwater.com

OASE fontein: »Schuimbron 35-10E«

Fontein: »Water Quintet« (Water Entertainment programma)

OASE fontein: »Bloemenkelk«

OASE fontein: »Lava 25-5 T«

31

Klein idee – Groot effect

wijnvat met fontein
U heeft nodig:

latere beplanting kleinere planten-

• 1 x OASE »Filtral 5000 UVC«

manden, omdat deze voorkomen dat

• 1 x OASE »Quickstick Watertest«

planten met een sterke wortelgroei

• 1 x wijnvat (minstens 70 cm Ø)

zich uitbreiden.

• Kleine plantenmanden

3. Grote planten kunt u het beste in een
plantenmand achter de lange kant van

• Planten (bijv. waterlelies)

de Filtral plaatsen.

• Kiezel of soortgelijke stenen (ca. 45 kg)

4. Test de waterwaarden van het water

Fonteinopzetstuk: »Magma«

waarmee u het wijnvat wilt vullen.
5. Als de waterwaarden in orde zijn,
vult u het wijnvat met dit water.
Hier adviseren wij om een schoteltje
te gebruiken om opdwarrelen te
vermijden.
6. Nu nog een paar drijvende planten erin
(bijv. eendekroos) en klaar!

De Filtral garandeert duurzaam helder
water en biedt bovendien drie decora-

Zo eenvoudig is het:

tieve fonteinopzetstukken (Vulkaan, Lava

1. Zet het wijnvat op een geschikte plek

en Magma) die voor afwisseling zorgen.

neer en houd er rekening mee dat het
vat zich nog maar moeilijk laat bewegen, nadat het gevuld is met water.
Plaats de Filtral op de bodem.

Fonteinopzetstuk: »Lava«

Fonteinopzetstuk: »Vulkaan«

2. Strooi een beetje gewassen kiezelstenen
om de pomp heen. Gebruik voor de

Aanwijzing: Het is niet raadzaam om in
zulke wijnvaten vissen te houden.
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Fontein en filter in één –
ingebouwd in heel weinig ruimte:
Om het even waar, op het balkon of op
het terras – creëer uw eigen klein waterparadijs – snel en eenvoudig zelf gedaan!
Een half wijnvat is te verkrijgen bij uw
vakhandelaar, samen met de OASE
fonteinpomp »Filtral 5000 UVC« met
geïntegreerde filter en UVC.
Kijk zelf, hoe eenvoudig het is –
en bovendien vrijwel onderhoudsvrij!
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Principieel geldt:
• Haal het betreffende product uit zijn
verpakking en lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door!

• Houd er a.u.b. rekening mee dat er, afhankelijk van de weerssituatie (bijv. wind), de
grootte van het bekken, de inbouwsituatie
of het gekozen productprogramma, spatwater buiten het bekken terecht kan komen.

• De hier weergegeven inbouwsituaties zijn
slechts voorbeelden, die eventueel aan de

Tips & Trucs voor het inbouwen –
Hier moet u op letten!
Hier vindt u enkele praktische adviezen die u kunnen
helpen bij het realiseren van uw creatieve ideëen.
Voor uw individuele creaties staan nu alle
mogelijkheden open.

Thema Decoratieve bekkens
Verschillende soorten bekkens (in vorm,
afmeting en kleur) vindt u bijvoorbeeld in
diverse tuincentra.
De bekkens mogen geen water verliezen
en moeten ook het water dat uit het
bekken spat, weer op kunnen vangen.

Thema Afdekking
Voor de afdekking zijn er verschillende
mogelijkheden. De afdekking kan uit een
roestvrijstalen rooster bestaan of uit
een weersbestendige houten constructie.
Let op scherpe randen!
De gaten die in de afdekking aangebracht
zijn, zodat het water weer terug kan stromen, mogen slechts zo groot zijn dat de
eventueel als decoratie dienende kiezelstenen niet in het waterreservoir kunnen
vallen. Afhankelijk van het gebruik is een
verschillende dikte van de afdekking noodzakelijk om het gewenste gewicht te dragen.
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Al naargelang de grootte en de belasting
van de afdekking moet er over extra
steunelementen nagedacht worden.
Tevens moet de afdekking zo groot zijn
dat ze aan de zijkanten niet omlaag kan
glijden of kan gaan schuiven.
De afdekking moet onder de rand van
het reservoir geplaatst worden, omdat
er anders een te groot waterverlies kan
ontstaan, doordat het water aan de zijkanten wegloopt. Als er om het bekken
extra folie wordt gelegd, moet erop worden
gelet dat het water weer terug naar het
bekken kan stromen.
OASE biedt bijvoorbeeld een waterreservoir aan met een passend op maat
gemaakt deksel (met een draagkracht tot
300 kg). De omvang van dit bekken kan
met behulp van extra vijverfolie tot op de
gewenste grootte aangepast worden.

situatie ter plaatse aangepast moeten
worden.

Thema geluidsdemping
In plaats van kiezel kan ook een schuimrubberplaat (ca. 2–5 cm dik, met ca. ppi 10)
worden gebruikt. Deze plaat heeft tot
voordeel dat er minder water opspat en
dat het geluid van het opspattende water
gedempt wordt. De schuimrubber moet
zo diep worden gelegd dat het opspattende water niet buiten het bekken kan neerkomen.

Thema spatbescherming
De bodem om het waterbekken moet
zodanig zijn dat eventueel spatwater
onmiddellijk kan wegsijpelen en daardoor
geen uitglijdgevaar meer kan vormen.
Als het bekken zich op een plek bevindt
die tegen wind beschermd is en als het
groot genoeg is (evt. uitgebreid door folie)
kan dit ertoe bijdragen dat er veel minder
spatwater ontstaat.
Informatie hierover vindt u ook in onze
handleidingen voor een snelle opbouw
en in onze gebruiksaanwijzingen.
Een doorzichtige zuil kan als extra
bescherming tegen opspattend water
dienen. Deze zuil wordt op de afdekking
om het product heen geplaatst en zorgt
ervoor dat er zo weinig mogelijk spatwater buiten de fontein neerkomt. Hierbij is
het belangrijk dat de bescherming tegen

opspattend water minstens zo hoog is als
de fontein zelf. Het materiaal moet zo dik
zijn dat het stabiel en stevig neergezet
kan worden.
Let er a.u.b. op dat de spatwaterbescherming zodanig geplaatst wordt dat ze niet
om kan vallen.

Thema overwintering
De producten (met uitzondering van de regelbox met trafo) zijn niet bestand tegen de

winter en moeten daarom beschermd
tegen de vorst bewaard worden. Om de
opbouw, montage en uitbreiding van een
bekken gemakkelijker te maken, kan tussen
de regelbox en het waterbekken een spadebestendige, lege buis (minstens 6 cm Ø)
worden geplaatst. Dit heeft tot voordeel
dat de kabels onzichtbaar gelegd en niet
per ongeluk beschadigd kunnen worden.
Neem a.u.b. de gebruiksaanwijzing in acht
waarin staat hoe de regelbox met trafo en
het product opgesteld moeten worden.
Tevens is het raadzaam om de kiezelstenen in een dunne laag aan te brengen.
Zo kunt u de stenen gemakkelijk verwijderen om ze te reinigen of om ze gedurende
de winter te bewaren.
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Uw competente OASE vakhandelaar dient u ook graag ter plaatse van advies:

Laat u inspireren – meer over dit thema en
nadere informatie over de producten vindt u op:
www.oase-waterentertainment.com

