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Gebruikershandleiding 

Donut 
(versie 2022-03-25)

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

veilig afgerond voorgemonteerd
geen montage nodig

Dit product wordt niet als “speeltoestel” beschouwd.
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diameter 120 cm
zithoogte ± 33 cm

gewicht leeg: ± 15 kg 
gewicht met water: +150 kg

gewicht plantenbak leeg: ± 20,5 kg

model
aantal

afm. 0 x H
gewicht

DONUT ZAFRAN
geel - rood

vulbaar met water

1 ex.
 120 x 33 cm

+/- 15 kg

DONUT CONFETTI
bont

vulbaar met water

1 ex.
 120 x 33 cm

+/- 15 kg

DONUT KIWI
groen - zwart

vulbaar met water

1 ex.
 120 x 33 cm

+/- 15 kg

SLEUTEL
voor vuldop

DONUT ZAFRAN
PLANTENBAK

geel - rood
met bodemplaat

1 ex.
 120 x 33 cm

+/-20,5 kg

DONUT CONFETTI
PLANTENBAK

bont
met bodemplaat

1 ex.
 120 x 33 cm
+/- 20,5 kg

DONUT KIWI
PLANTENBAK

bont
met bodemplaat

1 ex.
 120 x 33 cm
+/- 20,5 kg

BODEMPLAAT
PLANTENBAK

zwart

1 ex.
 110 x 1 cm
+/- 5,5 kg

 ___________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
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 Materiaalgebruik
• Donuts: PE (polyethyleen) productieafval met extra 

toevoeging UV-stabilisator en een gedeelte kleurloos PE.

Productieafval gebruiken is niet goedkoper maar is wel 
beter voor het milieu.

Bovendien geeft het mixen van verschillende kleuren 
mooie gespikkelde en wolkachtige effecten die het 
product extra speels maken.

• Bodemplaat:
- 10 mm dikke PE-plaat voorgeboord (zwart)
- inox schroefjes 

 Beschrijving

Speelse holle vijfhoekige “Donuts”,
voor binnen- en buitengebruik.

Als plantenbak/zitmeubel met bodemplaat 

Bij gebruik als plantenbak maakt het gewicht van aarde 
en planten het geheel voldoende stabiel. Eenmaal de 
bodemplaat vastgeschroefd is (geweest), kan de donut niet 
meer met water gevuld worden

Als zitmeubel (vulbaar met water via vuldop)

Bij buitengebruik als zitmeubel de donut vullen met water 
via de vuldop opdat de kids er niet mee gaan schuiven!
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Kleur “Confetti”
Bonte mix van gemalen 
productieafval + een deel kleurloos 
PE * = STEEDS anders qua mix...
Iedere “Donut” is een beetje uniek ! 
Kleuren kunnen afwijken van de 
getoonde afbeeldingen; we streven 
ernaar om per set ook variatie te 
hebben.

Kleur “Kiwi”
Groen met zwart gespikkeld, 
van vermalen groen en zwart 
productieafval + een deel kleurloos 
PE * STEEDS anders qua mix...
Iedere “Donut” is een beetje anders ! 
Kleuren kunnen afwijken van de 
getoonde afbeeldingen; we streven 
ernaar om per set ook variatie te 
hebben.

 Kleur “Zafran”
Geel en rood gespikkeld, verkregen 
door vermalen geel & rood productie-
afval te mengen met een deel 
kleurloos PE*
(*) “limited edition” : puur volgens 
beschikbaarheid van deze 
recyclagematerialen. 

De bereikte kleuren zijn a� ankelijk van 
de samenstelling van het productieafval, 
dat is dus steeds een momentopname 
en per defenitie nooit hetzelfde.
Wij kunnen daarom nooit op voorhand 
zeggen welke kleur(tint) het gaat zijn.

Levering van een set (= per 3) 
op een pallet van 100 x 120 cm

Bij bestelling van een donut plantenbak 
worden de 3 losse bodemplaten 
liggend op het pallet onder de  donuts geleverd.  

Levering
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 Verzwaren met water

Omwille van stabiliteit en om schuiven te voorkomen dienen 
de donuts gevuld te worden met water.

In de vuldop is een gaatje van 2 à 3 mm geboord om 
overdruk of onderdruk te voorkomen (uitzetting/krimp van 
resterende lucht onder invloed van temperatuur).

max. waterniveau

LEEGMAAKDOP

VULDOP

Indien u reeds een gewone donut bezit kan u indien gewenst de bodemplaat los bijbestellen om de donut om te vormen tot een 
plantenbak. Eenmaal de bodemplaat vastgeschroefd is (geweest), kan de donut daarna niet meer met water gevuld worden 
vermits het water door de schroefgaten zal sijpelen!

De vuldop bevindt zich aan de binnenkant bovenaan, 
de leegmaakdop aan de buitenkant onderaan.
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1. Steek een tuinslang van minder dan 20 cm diameter in 
de opening om te vullen. 

Eenmaal gevuld kunnen de donuts tot 150 kg wegen. 
Daarom is het aangewezen ze te vullen op de plek van 
bestemming.

Is dit niet mogelijk, plaats ze dan op verhuiskarretjes, 
vul ze hierop en transporteer ze dan naar de 
aangewezen plek.

2. Gebruik een sleutel om de vuldop te openen.
Alternatief voor de sleutel: een metalen staa� e van 
15 mm breed in een tang vast nemen.

3. De vulopening is 20 mm, de maximum diameter van 
de slang is 19 mm.

Je kan de donut vullen tot net onder de vuldop.

 Vullen van de donut

Vullen tot 
net onder vuldopEr hoeven in principe geen producten te worden 

toegevoegd aan het water. 
Toch opletten bij extreem vriesweer indien met water 
gevuld. Antivries ruitensproeivloestof toevoegen is 
een optie en zal ook helpen het water vrij van algen te 
houden.

Om de donut te ledigen, opent u de leegmaakdop aan de 
buitenkant onderaan. Ook hiervoor kunt u gebruik maken 
van de sleutel of een metalen staafje in een tang. 

Om de donut te laten leeglopen, kan men best ook de 
vuldop openen, dan stroomt het water veel vlotter weg.

Eenmaal de doppen verwijderd, loopt de donut vanzelf 
leeg.

Ledigen van de donut
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1. Leg de donut ondersteboven (de dop aan de 
buitenkant bevindt zich dan bovenaan)

2. Leg te bodemplaat tot halverwege het ronde 
markeerpunt (zit aan de kant van de vuldop) 
en verdeel de ruimte aan de andere zijden 
evenredig.

3. De gaten in de bodemplaat zijn reeds voorgeboord.
Schroef de bodemplaat vast in de donut met de 
bijgeleverde inox schroeven.

4. Klaar om te vullen met aarde!

Aanbrengen van de bodemplaat

Opgelet, eenmaal de bodemplaat vastgeschroefd 
is (geweest), kan de donut niet meer met water gevuld 
worden vermits het water door de schroefgaten zal 
sijpelen!

 Plantenbak met bodemplaat

Opgelet, eenmaal de bodemplaat vastgeschroefd 
is (geweest), kan de donut niet meer met water gevuld 
worden vermits het water door de schroefgaten zal 
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