
+/- 70kg. 

+/- 40kg. 

+/- 42kg. 

+/- 80kg. 

Beschrijving
Zitbank voor montage tussen twee bloembakken, bestaande uit 3 planken van 4 x 12 x 180 cm. 
De planken zijn individueel verstevigd met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De planken hebben in het 
midden onderaan een dwarse verbinding uit kunststof en ze worden aan de bloembakken bevestigd d.m.v. een 
steunbalkje en bouten. Gewicht ca. 40 kg. 
Kleuren zwart, bruin, grijs. 

Zithoogte 45 cm.

bloembak model 2

bloembak model 1

zitelement

zitelement met voet

hoekelement met poot

Beschrijving
De zeshoekige bloembak  is opgebouwd uit planken 4 x 12 cm. Deze planken zijn langs de binnenzijde aan elkaar 

geschroefd met metalen hoekprofielen. Aan de bovenzijde wordt een afgeronde afwerkplank voorzien van 5 cm breed en 

3,5 cm hoog. De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten en wordt 
onderaan ondersteund door een dwarsbalk. De bloembak is voorzien van 3 poten van 4 cm dik en 12 cm hoog. Nuttige 
plantdiepte 39 cm. Kleuren zwart, bruin, grijs. 
De bloembak is voorzien van een ingefreesde sleuf en twee boutgaten voor de montage van een combinatiebank.

Ø 80 x 64

Beschrijving
Zitbank aan één uiteinde voorzien van een bankvoet, het andere uiteinde dient om te bevestigen aan een  bloembak. 
Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 x 180 cm. De planken hebben in het midden onderaan een dwarse 
verbinding uit kunststof en ze worden aan één zijde aan de bloembak bevestigd d.m.v. een steunbalkje en bouten.

De andere zijde steunt op de bankvoet. Kleuren zwart, bruin, grijs. 

Zithoogte 45 cm.

Beschrijving
De vierkante bloembak van 60 x 60 x 62 cm heeft als basis 4 hoekpalen. In de hoekpalen zijn gleuven 
voorzien waartussen horizontale planken geschroefd worden. Aan de bovenzijde wordt een afgeronde 
afwerkplank voorzien van 3,5 cm hoog en 10 cm breed. De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien 
van afwateringsgaten, en wordt onderaan ondersteund door een dwarsbalk. Nuttige plantdiepte 39 cm, Kleuren zwart, 
bruin, grijs of een combinatie van 2 kleuren. De bloembak is voorzien van een ingefreesde sleuf en twee 
boutgaten voor de montage van een combinatiebank.

Beschrijving
Hoekbank onder 90°,  voorzien van een centrale bankvoet. Beide uiteinden van de hoekbank worden bevestigd aan een 
bloembak . De zitvlakken bestaan uit 3 planken van 4 x 12 x 180 cm. De planken hebben in het midden onderaan een 
dwarse verbinding uit kunststof en ze worden aan één zijde aan de bloembakken bevestigd d.m.v. een steunbalkje en 
bouten. De andere zijde steunt op de centrale 
bankvoet.Kleuren zwart, bruin, grijs. 
Zithoogte 45 cm.

De bankvoeten zijn onderaan voorzien van een gat van 12 mm voor een 
bevestiging met een draadstang ( M12, 50 cm) voor grondverankering.
Zie ook aparte bijlage over grondverankering.

Combinaties met andere bloembakmodellen en/of andere afmetingen zijn mogelijk op aanvraag
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