
MANCAVE
Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

Een orgineel

2. Broeikas
4. Sproeimodules

5. Transportwagen

7. Waterverdeler

3. Borstelmodule

1. Bodemplaat

6. Droogmodule

1  Kanthout, 6 cm x 10 cm, 700 cm totale lengte

2  Houten plaat*, 250 cm x 125 cm

3  Houten plaat*, 50 cm x 125 cm 
4   Kanthout, 6 cm x 10 cm, 534 cm totale lengte

5  Kanthout, 6 cm x 10 cm, 288 cm

6  Kanthout, 6 cm x 10 cm, 5 cm, 16 stuks

7  Kanthout, 6 cm x 10 cm, 522 cm totale lengte
8   Vijverfolie, 600 cm x 370 cm (met uitstekende rand)
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1. Bodemplaat
Materiaal voorbereiden

1  Bereid de stukken kanthout voor de onderbouw van de 
bodemplaat voor. Als deze niet verkrijgbaar zijn in de hele lengte, 
kun je ze in de lengte aan elkaar zetten. 

2  3  Breng de 18 mm dikke triplexplaten op het benodigde 
formaat. Ze worden als bodemplaten op de stukken kanthout 
geschroefd. 

4  5  6  7  Zaag de stukken kanthout op de opgegeven 
lengten.

8  Koop de vijverfolie in het opgegeven formaat. 

Montage

Het bouwen van de bodemplaat is afhankelijk van de buitenaf-
metingen van de gebruikte broeikas. Je kunt de afmetingen 
overeenkomstig aanpassen, als je een andere broeikas gebruikt. 
Eventueel moeten daardoor ook andere maten van de navolgende 
afzonderlijke onderdelen aangepast worden. 

1. Controleer eerst of het grondoppervlak voor het opstellen 
van de broeikas vlak en draagkrachtig is. De stukken kanthout 
worden dan parallel aan elkaar en in een rechte hoek gelegd. Let 
op de breedte, deze komt overeen met de buitenbreedte van de 
broeikas. De stukken kanthout moeten aan de oppervlakte egaal 
tegen elkaar zitten. Indien nodig kun je wiggen er onder leggen, 
zodat je een egaal oppervlak krijgt.

2. Schroef de bodemplaten op de stukken kanthout. De platen 
dekken dan het hele oppervlak af. Voor het vastschroeven zijn 
houtschroeven met verzonken kop, 4 mm x 40 mm, geschikt.

3. In de buitenafmetingen van de broeikas wordt nu een lijst ge-
schroefd. Let op de rechte hoek, zodat het huis past. Positioneer 
de lijst in het midden op de bodemplaat. Leg dan twee parallelle 
rijen met de houten wiggen (6) zo neer dat de binnenafstand 
75 cm bedraagt. Schroef de stukken hout op de bodemplaat.

4. Leg nu de vijverfolie met een uitstekende rand op de lijst en 
druk hem in lijstranden. De bevestiging van de folie gebeurt alleen 
aan de bovenkant van de lijst, zodat de folie waterdicht blijft. 

5. De beide stukken kanthout zijn de geleiding voor de transport-
wagen. De afstand en de wagenbreedte moeten bij elkaar passen. 
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2. Broeikas

3. Borstelmodule

De houten platen zijn van Betonplex, 2 cm 
Alle delen zijn dubbel nodig

1  Houten plaat,    
 formaat aan venster aanpassen

2  Houten plaat, 11,4 cm x 20 cm

3   Houten plaat, 20 cm x 25 cm

4   Houten plaat, 20 cm x 15 cm

5   Boormachine

6    Houten plaat, 3 cm (lengte aan de 
broeikas bepalen), 2 stuks per 
borstelstang 

7   Schroefdraadstang M10

8   Vaatdoeken, 18 stuks, 3 kleuren
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Materiaal voorbereiden

1  De houten plaat moet je aan het dakvenster aanpassen. 
Daarmee wordt de ruit vervangen. Het boorgat heeft een Ø van 
7,5 cm en moet zo gemaakt worden, dat de verticale lijn precies 
uitkomt op de geleidebalk voor de transportwagen. De doorsnede 
van het boorgat moet bij de gebruikte boorhouder passen en kan 
indien nodig aangepast worden.

2  Boor ook een gat met een Ø van 7,5 cm in de houten plaat. 

3  Maak de beide houten platen.

4  Maak een opening in de houten plaat, waarin de gebruikte 
boormachine past. Je kunt op de desbetreffende plek van de 
boormachine, die door de dekplaat dringt, met een draad de vorm 
buigen en deze gebruiken als sjabloon voor de opening. Maak de 
opening met een decoupeerzaag en vijl.

5  De boormachine moet met proefdraaien ingesteld worden op 
het juiste toerental. Te snel draaien produceert middelpuntvlie-
dende krachten en verbuigt de borstelstang. 

Laat de aansluiting en de schakelaar installeren door een 
elektromonteur. De leidingen mogen alleen buiten de broeikas 
aangelegd worden en moeten voldoen aan de elektrische 
veiligheidsvoorschriften.

6  Voor de borstelstang worden twee houten platen voorzien 
van een gleuf. De lengte van de stang moet ter plaatse bepaald 
worden. Dat kun je het beste doen, als het venster horizontaal 
staat en de boormachine ingebouwd is. Meet dan tot aan de 
geleidebalk voor de transportwagen en trek daar 5 cm af.

7  Voor de lengte van de schroefdraadstang neem je de eerder 
vastgestelde maat en tel je daar de indringdiepte in de boorhou-
der en in de geleidebalk bij op. 

8  Sorteer de vaatdoeken op kleur.

Montage

1. De behuizing voor de bevestiging van de boormachine wordt 
vastgeschroefd. Boor de schroefgaten voor houtschroeven met 
verzonken kop, 4 mm x 40 mm, voor.

2. De boormachine moet zo in de behuizing zitten dat de boorhou-
der ongehinderd kan draaien. In de lijnrichting zit de borstelstang 
verticaal boven de geleidebalk voor de transportwagen. Boor het 
geleidegat later met een Ø van 11 mm. 

3. Zorg er voor dat het dakvenster horizontaal vastgezet is.

4. De borstelstang wordt samengesteld uit twee houten platen 
en een schroefdraadstang en vastgeschroefd. Als je geen 
schroefdraadstang hebt in de benodigde lengte, kun je ook twee 
kortere stangen gebruiken (steeds aan het bovenste en onderste 
uiteinde). 

5. In de beide houten platen wordt zoals in de tekening een gleuf 
gemaakt. Je kunt hiervoor een bovenfrees gebruiken. 

6. Zet de borstelstang dan zo in elkaar en schroef hem zo vast dat 
de schroefdraadstang boven en onder met de benodigde afmeting 
uitsteekt.

7. Tacker de vaatdoeken in rijen aan de stang.

Montage

De broeikas bouw je exact volgens de handleiding van de fabri-
kant. Bouw de beide dakvensters nog niet op de daarvoor bestem-
de plaats van de borstelmodules in. Deze worden voorzien van een 
houten plaat. Afhankelijk van de constructie van de broeikas kun 
je ook de beide deuren aan de gevelkanten weglaten.
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4. Sproeimodules
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Sproeimodule 1
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Materiaal voorbereiden

1  2  3  De vergelijkbare houten platen zijn bij de drie spro-
eimodules even groot. De Anti-spa geeft het meeste plezier, als 
je verschillende sproeimodules bouwt en gebruikt. Aan de beide 
uiteinden worden de stukken voorzien van een verstekvoeg, zodat 
ze in overeenstemming met de dakneiging opgesteld kunnen 
worden. Richt je daarbij op de dakneiging van je broeikas.

4  Voor de verbinding van de houten platen worden pianoschar-
nieren gebruikt. Deze kun je passend op maat maken, bijv. met 
een platenschaar. 

5  Plan voor sproeimodule 1 twee slangsproeiers parallel in. 
De lengte kun je altijd aanpassen. De slang kan ingekort worden.

6  7  De houten platen moeten individueel aangepast worden 
aan de gebruikte tuinsproeier. Boor aan de zijkant gaten voor 
kabelbinders. Boor ook schroefgaten voor.  

8  9  10  Tuinsproeiers, vierhoeksproeiers en tuindouches 
zorgen voor veel plezier in de Anti-spa. De aansluitingen gebeuren 
met slangkoppelingen en tuinslangen. 

Montage

1. De besproeiingslang wordt dubbel bevestigd aan het binnenop-
pervlak van de sproeimodule. Snij de slang op de benodigde 
lengte aan de hand van de al gemonteerde module en zet de 
slangkoppeling er aan. Voor de slangbevestiging worden gaten 
in de houten platen geboord en wordt de slang gewoon bevestigd 
met kabelbinders. Steek de tuinslangen aan de beide besproei-
ingslangen en leidt ze na de montage van de module naar buiten 
naar de waterverdeler. 

2. De houder bouw je passend voor de gebruikte tuinsproeier. Het 
getoonde voorbeeld is geschikt voor verschillende sproeiers en 
kan qua afmetingen aangepast worden. Alleen door het gebruik 
van een houder kan de tuinsproeier doelgericht ingezet worden.

3. Voor de vierhoeksproeier zijn er alleen gaten voor kabelbinders 
nodig. Een andere bevestiging is niet nodig. 

4. De houder is identiek aan de vorige houder en wordt alleen 
gedraaid in de montagerichting.

5. Het montageprincipe voor de getoonde sproeimodules is een-
voudig. Als de dakneiging bijv. 45° bedraagt, wordt de verstekvoeg 
aan de houtverbindingen op 22,5° gezaagd. Bij andere daknei-
gingen moet de verstekvoeg aangepast worden. Het beste is de 
achterkanten te verbinden met pianoscharnieren. Daardoor kun je 
de houten platen onafhankelijk van de versteksnede verbinden.
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2 Stuks

Maten indien nodig 
aan de tuinsproeier 
aanpassen.

1  Houten plaat*, 120 cm x 20 cm

2  Houten plaat*, 55 cm x 20 cm 

3   Houten plaat*, 180 cm x 20 cm 

4   Pianoscharnier, 20 cm lang

5   Slangsproeier,7,5 m   
(passend afsnijden)

6  Houten plaat*, 20 cm x 10 cm

7   Houten plaat*, 20 cm x 10 cm

8   Tuinsproeiers, 4 stuks

9   Vierhoeksproeiers, 4 stuks

10   Tuindouches, 2 stuks

Extra: 
Slangkoppeling, tuinslangen, kabelbinders 
*Houten plaat = Betonplex, 18 mm.

Steunbalk aan tuinhuis

Sproeimodule

Betonplex
met gleuf

Schroefverbinding



5. Transportwagen

1   Houten plaat*, 70 cm x 70 cm 

2  Houten plaat*, 4 cm x 60 cm

3   Hoekprofiel, 70 cm lang

4   Wiel, 16 cm Ø

5   Bouwemmer, 12 l, grindvulling

6   Musketonhaak 

7  Houten plaat*, 7 cm x 7 cm

8   Houten plaat*, 5 cm x 10 cm

9   Schroef, 

10   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 25 cm

11   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 20 cm

12  Oogbout

13   Keerrol

14   Koordhefwerktuig

15   Kanthout,    
 6 cm x 10 cm x 50 cm

16   Koord, 2,5 mm Ø

17  Tuinschoenen

18    Schroefdraadstang,   
M8 x 70 cm, moeren, 
sluitringen
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1   Houten plaat*, 2 cm x 15 cm

2  Schroef, 

3   Schroef, 

4   Koord, 2,5 mm Ø

Materiaal voorbereiden

1  Zaag de plaat passend voor de transportwagen. De breedte 
van de wagen en de afstand tussen de geleidebalk moeten bij 
elkaar passen.

2  Frees in de lengte een gleuf van 8 mm breed en 4 mm diep 
in de houten platen voor de schroefdraadstaaf.

3  Aan de transportwagen zijn twee aluminium hoeken aan de 
zijkant nodig. Zaag deze op een lengte van 70 cm.

4  De gebruikte wielen moeten bij de hoogte van de beide 
geleidebalken passen, zodat de transportwagen niet hoger wordt 
dan de geleidebalk.  

5  De bouwemmer wordt gevuld met grind en dient als tegenge-
wicht, als de transportwagen naar voren getrokken wordt. 

6  7  8  9  Met de houten platen, de musketonhaak en de 
schroef met draad wordt de ophanging voor de emmer gemaakt. 

10  11  Voor de beide posten kun je houten platen of stukken 
kanthout gebruiken. Ze moeten voldoende stabiel aan de bodem-
plaat bevestigd worden.   

12  De oogbout wordt aan het draagkrachtige plafond geschroefd.

13  De keerrollen worden voor de constructie van het tegenge-
wicht gemonteerd.

14  15  Voor het gebruik van het koordhefwerktuig is een 
heelstabiele montage en bevestiging aan de bodemplaat nodig. 

16  Kies koord met een minimum doorsnede van 2,5 mm.

Montage

1. Zaag vier uitsparingen uit de plaat voor de wielen. Zet dan de 
houten assen met de schroefdraadstangen in elkaar en schroef ze 
aan de onderkant van de plaat. Steek de wielen op de schroef-
draadstangen en schroef ze aan de buitenkant vast met moeren 
en sluitringen. De wielen moeten vrij kunnen draaien. 

2. Aan de zijkant monteer je een aluminium hoek.

3. Zet de ophanging en de ingezette musketonhaak in elkaar. 
Verbind de houten platen met houtschroeven met verzonken kop, 
4 mm x 40 mm.

4. Schroef nu ook meteen de keerrol er aan. 

5. Het opbouwprincipe laat zien hoe de verschillende onderdelen 
met elkaar verbonden worden.

6. Om er voor te zorgen dat de transportwagen aan het einde van 
de droogunit blijft staan, is er een einduitschakeling nodig. De 
hendel is via het koord verbonden met de uitschakeling aan het 
koordhefwerktuig.
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6. Droogunit 1  Houten plaat*, 20 cm x 220 cm

2  Houten plaat*, 20 cm x 200 cm 

3   Houten plaat*, 20 cm x 220 cm 

4  Houten plaat*, 20 cm x 180 cm

5  Houten plaat*, 20 cm x 140 cm 

6   Houten plaat*, 20 cm x 180 cm

7  Houten plaat*, 30 cm x 30 cm

8  Houten plaat*, 15 cm x 15 cm 

9  Accubladblazer

10  Bowdenkabel

11  Houten plaat*, 5 cm x 20 cm 

12  Houten plaat*,  10 cm x 6 cm

13  Houten plaat*, 5 cm x 6 cm

14  Houten plaat*, 10 cm x 5 cm

15  Plaathoek, 10 cm lang

16  Ronde stang, 5 mm Ø 

17  Trekveer 
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Materiaal voorbereiden

1  De verticale houten platen zijn twee keer nodig. 

2  De horizontale houten platen verschillen alleen in lengte met 
de verticale platen.

3  De droogunit heeft aan beide kanten een bodemplaat nodig, 
zodat de stabiliteit gegarandeerd is.

4  De houten platen zijn nodig voor de verbinding van de verticale 
met de horizontale delen. De lengte en breedte komen overeen 
met de binnendiameter van de verticale en horizontale delen. 
Je hebt voor elke verbinding telkens twee houten platen nodig.  

5  De bladblazer loopt op een accu en moet aan de voorkant 
een ronde aansluiting voor de blaaspijp hebben.  

6  De schakeling van de bladblazer gebeurt via bowdenkabels, 
die je moet verbinden met de schakelaar. Hier is een individuele 
oplossing passend bij de bladblazer nodig. Let er echter op dat 
elke verandering aan het apparaat kan leiden tot het vervallen 
van de garantie. 

7  tot 13  De schakeling voor de blazer wordt gebouwd met de 
verschillende onderdelen.   

Montage

1. De binnenwanden van de verticale houten platen worden in het 
midden voorzien van ventilatiegaten. Geschikt zijn boorgaten met 
een Ø van 10 mm en een gatafstand van 5 cm. In de buitenwand 
komt in de passende doorsnede een ronde opening om de 
bladblazer in te steken. Het boorgat kun je bijv. maken met een 
cirkelsnijder. Naar boven toe moet het element in een hoek van 
45° afgeschuind zijn. Boor de bodemplaten zo voor dat deze met 
het verticale deel in de wanden geschroefd kunnen worden. Het 
beste is roestvrij stalen schroeven te gebruiken. Schroef de wan-
den vast met houtschroeven met verzonken kop, 4 mm x 40 mm.

2. Monteer het dwarsdeel volgens hetzelfde principe.

3. en 4. De verbinding van de verticale met de horizontale delen 
gebeurt met de ingezette houten platen. Schroef daarmee beide 
delen telkens aan beide kanten vast.

5. Zet nu de bladblazer in de boorgaten. Door het gebruik van 
een kniestuk kan de blazer naar boven gebogen worden en krijgt 
daardoor meer stabiliteit. 

6. Maak de schakelaar voor het bedienen van de droogunit twee 
keer. Deze worden aan beide kanten vlak voor de droogmodule 
aan de beide geleidebalken gemonteerd. De transportwagen drukt 
daarbij de hendel naar boven en activeert de blazer via de bow-
denkabel. De bowdenkabel is daarbij aan de geleidebalk gefixeerd 
en werkt op trekkracht. De bladblazers worden ingeschakeld door 
het omhoog drukken van de schakelhendel.
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7. Waterverdeler

1  Mortelkuip, 90 liter 

2  Slang, 1 inch

3   2-Wegklep 

4   2-Wegverdeler  

5   Besproeiingsklep 

6  Slang, 1/2 inch
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Installatievoorbeeld

Waterafzuiging

Materiaal voorbereiden

1  Een mortelkuip dient als verdelerbehuizing. Hij heeft als 
voordeel dat uitstromend water geen probleem is en dat door het 
formaat alle toe- en afvoerleidingen bevestigd kunnen worden. 
Om te zorgen dat de kuip blijft staan, kun je hem met water vullen 
en daarmee stabiliseren. Zorg ook voor een waterafzuiging. Hier 
kun je een huiswaterleiding aansluiten.

2  Maak de watertoevoerleiding. Koud water hardt je, warm 
water is leuker.

3  en 4  De verdeling naar de sproeimodules kan uitgevoerd 
worden met 2-wegkleppen of 2-wegverdelers.

5  Een besproeiingbesturing maakt de automatisering van de 
waterverdeling mogelijk. Door het ontspannen van de klep kun je 
bepaalde sproeimodules inschakelen. De nodige schakeling moet 
je individueel samenstellen uit het aangeboden assortiment.   

6  De slangleidingen leiden naar de verschillende sproeimo-
dules. Zorg er voor dat de slangen zonder knik gelegd worden. 
Meerdere slangen kunnen tot een eenheid verbonden worden met 
kabelbinders.   



GereedschapMateriaal

  2-Wegklep  
  2-Wegverdeler
  Bouwemmer
  Slangsproeier
 Irrigatiebesturing (optioneel)
  Boormachine
  Tuinsproeier
  Tuindouche
  Tuinslang
  Tuinschoenen
  Broeikas
  Schroefdraadstang
  Huiswaterleiding
  Kabelbinders
  Kanthout
  Musketonhaak
  Pianoscharnier
  Accubladblazer
  Mortelkuip
  Oogbout
  Wiel
  Schroef
  Touw
  Touwhijsarm
  Betonplex
  Triplexplaat, 18 mm
  Vijverfolie
  Keerrol
  Vierhoeksproeier
  Hoekprofiel
  Trekveer

  Accuschroevendraaier  
  Meetlint
  Constructiehoek
  Potlood
  Boormachine
  Cutter
  Vijl
  Handcirkelzaag
  Gatenzaag
  Steeksleutel
  Metaalzaag
  Bovenfrees
  Decoupeerzaag
  Tacker
  Waterpas
  Duimstok

Dit moet je nog aanschaffen

  Bowdenmantel
  Vaatdoek

Anti-spa bouwen

Materiaal en gereedschap


