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Medžiagos
Labyrint Maxi netaisyklingi akmenys x 42
Geotkstilė (1.2 x 25.0 m) x 1
Betono klijai PL800 x 1
800 kg maišas pagrindo sluoksnis x 1
800 kg maišas akmens dulkių x 1

Įrankiai
Kastuvas
Rankinis plūktuvas ar plokštinis presas 
Bėgelis ar lenta 
Gulsčiukas
Guminis plaktukas, ar plaktukas su guma, ir lenta 

Instrukcijos
1) Išmatuokite plotą (apie 1,800 x 1,015 mm) ir 
iškaskite apie 200 mm į gylį. Pusė pirmojo Labytint 
Maxi netaisyklingų akmenų sluoksnio turi būti 
žemiau nei žemės lygis.

2) Iškasto ploto pagrindą išdenkite audinio dėklu ir 
šiek tiek palikite užleistus galus. Šis audinys neleis 
susimaišyti žemei su užpildu.

3) Paskleiskite 100 mm storio pagrindo sluoksnį 
ir gerai jį supresuokite, pvz., su rankiniu plūktuvu. 
Galite paviršių šiek tiek sudrėkinti. Tai padės geriau 
presuoti ir išgauti plokščią paviršių. Sekantis eta-
pas, paskleiskite akmens dulkes 20 – 30 mm storio 
sluoksniu. Panaudokite rankinį plūktuvą presavi-
mui. Norint išgauti galutinį išbaigtumą bei pašalinti 
medžiagos perteklių pasinaudokite bėgeliu ar lenta ir 
nugremžkite apipiltą plotą.

4) Dėkite pirmąjį netaisyklingų Labyrint Maxi 

akmenų sluoksnį. Žiūrėkite, kad pusė pirmojo 
akmenų sluoksnio būtų žemėje. Naudokite gulsčiuką 
ir guminį plaktuką norėdami lygiai padėti pirmąjį 
sluoksnį. Tęskite dėdami kitą sluoksnį, žiūrėkite, 
kad akmenys būtų dedami paslinktai lyginant su 
pirmuoju sluoksniu (žr. Paveikslėlį). Antrojo slu-
oksnio akmenys turi būti priklijuojami. Naudokite 
gulsčiuką, kad įsitikintumėte, jog akmenys yra 
vertikalioje padėtyje.

5) Tokiu pat principu dėkite sekantį sluoksnį. 
Akmenys šiame sluoksnyje taip pat turi būti dedami 
pasrinktai lyginant su prieš tai buvusiu sluoksniu ir 
nepamirškite jų priklijuoti. Kai išdėjote tris sluoks-
nius, gautos dėžės vidų (dugną ir sienas) išklokite 
audinio dėklu. Dėl šio audinio žemė negalės patekti 
tarp akmenų. Jei jūs norite pasidaryti didesnę ar 
aukštesnę dėžę, jums reikės daugiau medžiagų. Mes 
suskaičiavome, kad reikės 14 netaisyklingų Labyrint 
Maxi akmenų vienam sluoksniui.

6) Dabar reikia pripildyti auginimo dėžę žeme, de-
koratyviniais akmenimis ir norimais auginti augalais 
(gražiomis gėlėmis, prieskoniniais augalais, uogų 
krūmeliais, t.t.)

Mes jums linkime sėkmės!

PASIDARYK PATS AUGALŲ AUGINIMO DĖŽĘ
Prieskoninių  žolelių ir uogų auginimui
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Benders “Pasidaryk pats” straipsniai yra tik pavyzdžiai tų projektų, kuriuos jūs galite 
įvykdyti naudojant Benders produktus. Visos detalės yra nurodomos kaip gairės, kurias 
jūs savo nuožiūra galite naudoti arba nenaudoti. Benders negali prisiimti atsakomybės 
už saugą statybos vietoje ir galutinį baigtą produktą. 


