Gebruikshandleiding art.nr. GP61
“Podium Star”
(versie 2020-05-29)
De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

voorgemonteerd
geen montage nodig

verankering niet verplicht
optioneel bij te bestellen

afm. B x L x H
gewicht

GP61B-2
beige planken
groen onderstel

120 x 180 x 34 cm
+/- 160 kg

GP61GS-2
grijze planken
zwart onderstel

120 x 180 x 34 cm
+/- 160 kg

GP61B-3
beige planken
groen onderstel

120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg

GP61GS-3
grijze planken
zwart onderstel

120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg

verplaatsbaar
met transpallet

120

180

34 of 49

model

veilig afgerond

Plaatsing

Onderhoud

Het podium wordt kant en klaar geleverd.
Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.
Het podium is niet geschikt om op een losse ondergrond te
plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers).
Het podium kan makkelijk met behulp van een transpalet
worden verplaatst.
Gezien het zware gewicht van de podia worden deze bijna
nooit verankerd. Verankering is mogelijk, optioneel bij te
bestellen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een
minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw
zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen
om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname
van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie,
vet en andere producten weinig of geen vlekken maken.
Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen,
algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en
bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.
Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale
druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk
vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten
met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand
van de kunststof.
Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming
geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte
hechting optreden.

Materiaalgebruik
• Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken in
de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking veilig
afgerond met een radius van +/- 5 mm
• RVS schroeven (6 mm en 8 mm).
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Geen veiligheidszone vereist

Geen valbrekende ondergrond vereist

Er dient in principe geen vrije zone voorzien te worden
aangezien het podium door TÜV niet als speeltoestel
beschouwd wordt. Het podium kan tegen een muur
geplaatst worden.

Aangezien het podium door TÜV niet als speeltoestel
beschouwd wordt zijn er ook geen bepalingen ivm
valhoogten van toepassing. Het podium heeft een hoogte
van slechts 34 of 49 cm. Zelfs indien het podium als
speeltoestel beschouwd zou worden dan zou er geen
valbrekende ondergrond vereist zijn.

Gebruik je gezond verstand bij het plaatsen, het is aan
te raden geen obstakels waar men kan op vallen in de
directe omgeving te hebben !

Ornamenten (optioneel)
Indien gewenst kan het podium opgesmukt worden door
een vijftal kleine bloemen per lange zijde bij te bestellen.
(of één zijde die in het zicht staat) Zie bloem-ornamenten
GP27r en GP27g (Ø 10 cm) Men kan deze vrij eenvoudig zelf
aanbrengen, alle bekledingsmateriaal is er bij inbegrepen,

veilig afgeronde
planken
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