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Plaatsing
De bloembak wordt kant en klaar geleverd, er is geen 
montage of verankering nodig.
Hij kan makkelijk met behulp van een transpalet verplaatst 
worden.

Gebruikshandleiding

“Bloembak Greenday”
(versie 2021/01/07)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.

veilig afgerond verplaatsbaar 
met transpallet

verankering niet verplicht
optioneel bij te bestellen

voorgemonteerd
geen montage nodig

model
afm. B x L x H

gewicht

GREENDAY-S-BEI beige

90 x 90 x 70 cm 
incl. onderbalken 

(10 x 10 cm)

± 101 kg

GREENDAY-S-BRU bruin

GREENDAY-S-GRO groen

GREENDAY-S-GRY grijs

GREENDAY-M-BEI beige

60 x 120 x 70 cm
incl. onderbalken 

(10 x 10 cm)

± 75 kg

GREENDAY-M-BRU bruin

GREENDAY-M-GRO groen

GREENDAY-M-GRY grijs

GREENDAY-L-BEI beige

120 x 120 x 70 cm
incl. onderbalken 

(10 x 10 cm)

± 115 kg

GREENDAY-L-BRU bruin

GREENDAY-L-GRO groen

GREENDAY-l-GRY grijs

Materiaalgebruik
• Govaplast massieve recycling kunststof (PE), balken & 

planken die in de massa gekleurd zijn. 
=> het materiaal wordt met een nabewerking veilig 
afgerond met een radius van +/- 5 mm

• RVS schroeven
• Kunststof profielen aan de binnenkant van de 

bloembakken.
• Een 10 mm dikke PE bodemplaat voorzien van 

afwateringsgaten.
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Onderhoud 
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.

Beschrijving
De bloembak is opgebouwd uit planken van 4 x 12 cm die 
aan de uiteinden haaks tegen elkaar bevestigd worden.

Elke zijde is in het midden met een kunststof plankje van 2 
x 6 cm verstevigd. De bodem bestaat uit een 10 mm dikke 
kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

De bakken hebben standaard onderbalken zodat ze 
verplaatst kunnen worden met een transpallet.

Nuttige plantdiepte: 48 cm.

Ornamenten (optioneel)
Indien gewenst kan de vierkante picknicktafel 
worden opgesmukt met bloem-ornamenten: 
klein (10 cm - GP27R, GP27G) of groot (18 cm - 
GP28G). Bevestigingsmateriaal is inbegrepen.
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veilig afgeronde 
planken


