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IB VL 02 Inbouwsteen Vleermuizen

*  Vivara Pro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die door het toepassen van dit product zouden kunnen ontstaan.

IB VL 02 Inbouwsteen Vleermuizen
Deze inbouwsteen is ideaal voor vleermuizen, welke 
soort gebruik maakt van de inbouwsteen is afh ankelijk 
van het gebied waar de inbouwsteen wordt toegepast 
en welke soorten daar al voorkomen. Bij toepassing van 
één steen per locatie (altijd in combinatie met de IB VL 
01 Inbouwsteen Vleermuizen, artikelnummer 90136) 
kan de inbouwsteen gebruikt worden als schuilplaats 
voor één of enkele exemplaren of als paarplek. 
De inbouwsteen is ook geschikt als kraamverblijf, 
hiervoor moeten wel meerdere stenen aan elkaar 
geschakeld worden zodat er een grotere ruimte 
ontstaat. Bij vleermuizen geldt, hoe meer ruimte ze ter 
beschikking krijgen hoe beter! Dus ook als schuilplek. 
Soorten die gebruik maken van de inbouwsteen zijn: 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
kleine dwergvleermuis, laatvlieger en de tweekleurige 
vleermuis.

Plaatsing
De vleermuis spouwsteen moet worden toegepast in 
combinatie met IB VL 01 Inbouwsteen Vleermuizen, 
artikelnummer 90136 bij nieuwbouw of renovatie. 
De spouwsteen is door het wegnemen van de 
verbindingsstukken te schakelen aan de inbouwsteen. 
Hierdoor wordt er een grotere binnenruimte gecreëerd 
voor de vleermuizen. De isolatie in de spouw kan 
gewoon doorlopen achter de steen dus er ontstaat 
geen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden 

worden dan is het belangrijk om de isolatie ruim om de 
omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte achter de 
kast moet in dat geval opgevuld worden met een harde 
isolatie.

De inbouwstenen kunnen geschakeld toegepast 
worden. Hiervoor kan men links, rechts of boven 
het houten deel wegnemen. Verwijder voordat de 
spouwsteen geplaatst wordt eerst de desbetreff ende 
houten toegangsluikjes bij zowel de spouwsteen 
als de inbouwsteen 90136. De vleermuizen kunnen 
op deze manier van de ene naar de andere steen 
kruipen. Hierdoor ontstaat er dus eigenlijk een grote 
vleermuiskast in de spouw.

De inbouwsteen kan op iedere windrichting worden 
toegepast met een voorkeur voor de zuidelijke kant. 
Plaats de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel 
maar minimaal op 2,5 meter. De aanvliegroute naar de 
kast vrij houden dus geen bomen of struiken voor de 
muur laten groeien en geen zonwering of iets dergelijks 
boven de inbouwsteen. Waar vleermuizen zitten kan 
men uitwerpselen vinden. De inbouwstenen dus beter 
niet boven een deur, raam of balkon plaatsen. De plek 
van de inbouwsteen mag niet fel verlicht worden dus 
geen verlichting boven de inbouwsteen plaatsen.

Onderhoud
Er is geen onderhoud mogelijk voor deze inbouwsteen 
aangezien deze in de spouwmuur verwerkt zit.
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Specificaties

Productnaam IB VL 02 Inbouwsteen Vleermuizen

Artikelnummer 91474

Buitenmaat (b x h x d) 21 x 50 x 6 cm

Binnenmaat (b x h x d) 18,5 x 46 x 2,5 cm

Gewicht 3,5 kg

Materialen Woodstone®/Multiplex

Geschikt voor Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Tweekleurige vleermuis, Kleine 
dwergvleermuis

Technische specificaties

 39 

 220 

 195 

 500 

 220  20  65 

 75 
 20 

 60 

 90 

 65 

 39 

SolidW
orks Educational Edition.

 For Instructional U
se O

nly.

 3
9 

 220 

 195 

 500 

 2
20

 
 2

0 
 6

5 

 75  20 

 6
0 

 90 

 65 
 3

9 

SolidWorks Educational Edition.
 For Instructional Use Only.

IB VL 02 Inbouwsteen Vleermuizen

*  Vivara Pro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die door het toepassen van dit product zouden kunnen ontstaan.


