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Gebruikershandleiding

Weerbestendige bordspellen 
(versie 2020-12-21)

De meest recente versie is steeds te vinden op 
www.speelplaatsmeubel.be

veilig afgerond eenvoudige montage, 
incl. bevestigingsmateriaal

Beschrijving
Buitenkwaliteit met krasvaste beschermlaag, UV-bestendig 
en duurzaam, afgeschuinde hoeken en reeds voorzien van 
gaten.
Geen gedoe met pionnen en bordstukken die verloren gaan 
want de kids moeten zelf voor hun bordstukken zorgen door 
flesdopjes mee te brengen !

 

Plaatsing
Voor montage op picknicktafels van Govaplast Play 
(ontworpen om te passen op modellen GP16, GP17en GP18).
De bouten zitten gepositioneerd waar er openingen tussen 
de planken zijn. Op die manier moet men niet in de tafel 
boren en blijft die onbeschadigd.
 

Materiaalgebruik
• De bordspellen zijn gemaakt uit 8 mm dikke UV-

bestendige HPL platen. 
• De bedrukking zit geperst onder een krasbestendige laag.  

Dit procédé is omslachtig maar het is de enige optie voor 
een degelijk resultaat. 

• RVS bevesitgingsmateriaal inbegrepen. 
• Gaten zijn reeds geboord.

model
afm. B x L x H

gewicht

Dambord
BORD-DAMMEN

45 x 45 x 0.8 cm
+/- 2 kg

Ganzenbord
BORD-GANS

45 x 45 x 0.8 cm
+/- 2 kg

Ladderspel
BORD-LADDER

45 x 45 x 0.8 cm
+/- 2 kg

Mens-erger-je-niet
BORD-MENS

45 x 45 x 0.8 cm
+/- 2 kg

Dit product wordt niet als “speeltoestel” beschouwd 
en is daarom niet voorzien van een typeplaatje.

Het valt niet onder de Europese norm EN1176 
maar is er wel naar ontworpen.
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Montage
Montage met 4 RVS bouten en borgmoeren zonder de 
Govaplst Play picknicktafel tafel te beschadigen/ te 
doorboren.
Al het RVS bevestigingsmateriaal is inbegrepen
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GANZENBORD

MENS-ERGER-JE-NIET

LADDERSPEL

DAMBORD
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