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XL ballonnenboom / standaard (voor totaal 19 ballonnen) 
 

   

Handleiding 
 
Vul de voet (k.) met water. (Deze weegt dan circa 850 gram.)  
Hierin doe je de dikste buizen (e.). Deze buizen bevestig je op elkaar met de grote koppelstukken (h.). 
NB: als je alle drie de buizen gebruikt, wordt de standaard totaal 160 cm hoog. Wil je een lagere 
standaard, kun je 1 of 2 van de dikke buizen weglaten. De hoogte wordt dan totaal 130 cm of 100 cm. 
 
Op het bovenste koppelstuk (h.) komen de 2 wat dunnere buizen (d.), welke je met bijbehorend 

koppelstuk (j.) aan elkaar doet. 
 
Daarna volgen de dunne buizen. Op het Engelse instructieblad zie je welke lengtes je met elkaar 
verbindt: 

• 9x een buis van 19,5 cm (a.) met een van 28,5 cm (b.). Je hebt daarna dus 9 sticks van 48 cm 
• 6 buizen van 34 cm (c.) = 6 sticks van 34 cm 

• je houdt 3x een buis van 28,5 cm (b.) over = 3 sticks van 28,5 cm 
 
Op elk koppelstuk h. passen 6 dunne sticks. Je kan zelf bepalen hoe je de lengte verdeelt. 
Bijvoorbeeld op het onderste stuk 6x 48 cm. Daarboven 3x 34 cm + 3x 48 cm. Op bovenste stuk 3x 34 
cm en 3x 28,5 cm. 
Uiteraard heb je minder sticks nodig als je de ballonnenboom lager maakt. 
 

Er is 1 grotere ballonhouder (cup g.). Die is voor de middelste buis en daarop kan een ballon van 
maximaal 18 a 19 inch (45 – 48 cm). Op de rest van de ballonhouders (cupjes f.) kunnen ballonnen 
van maximaal 10 tot 12 inch (25 tot 30 cm). 
 
Deze ballonnenboom is alleen geschikt voor binnengebruik! 
 
Tips: 

• Doe eerst de ballonnen op de cups en bevestig daarna pas de cups op de sticks 
• Wissel latex ballonnen af met folieballonnen. Let wel op dat de folieballonnen niet te groot zijn 
• Duw de buizen goed in de koppelstukjes. Laten ze snel los, plak ze vast met een plakbandje. Of 

doe een druppel lijm in het koppelstuk voordat je de stick erin duwt. Let wel dat je in dat geval 
de boom niet meer uit elkaar kan halen 

• ‘verstop’ de standaard door een bos krullint eraan te hangen. Ook leuk: gebruik een party 
curtain of tassels voor een leuk effect 

Inhoud: 
 
k. Plastic voet 
e. 3x dikke buis van 29 cm 

h 3x koppelstuk voor buis 2. 
d. 2x buis van 33 cm met bijbehorend koppelstuk (j.) 
g. ballonhouder (cup) voor middelste buis 
 
Dunne stokjes: 
a. 9x buis van 19,5 cm 

b. 12x buis van 28,5 cm 
c. 6x buis van 34 cm 
i. koppelstukjes voor dunne buizen 
f. 18x ballonhouders (cups) voor dunne buizen 
 
(letters corresponderen met de Engelstalige instructie in de 
verpakking) 
 
Totaal kun je 19 ballonnen op deze standaard plaatsen! 
 
Hoogte standaard is maximaal 160 cm. 


