
Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

Bestektekst – Kunststof Bank ‘Bospad XL’

Voor meer informatie: T: +31 (0)411 - 63 31 04   E: info@verheesproducts.nl  www.verheesproducts.nl

Afmetingen 
Totale breedte inclusief rugleuning: +/- 55 cm
Totale lengte: +/- 360 cm
Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 90 cm
Zithoogte: +/- 45 cm

Gewicht
86 kg

Materiaal
De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycled kunststof van hoge kwaliteit 
(PE en PP) en ze zijn door en door gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een 
generfde, licht glanzende structuur. 

Zitbank met leuning, uit massieve 
gerecycled kunststof, door en door 
gekleurd 

Beschrijving 
Zitbank met leuning en poten, uit massieve 
gerecycled kunststof, door en door gekleurd.
De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een 
zitvlak en een rugleuning gemonteerd.
De voeten bestaan uit verticale balken van 10 X 10 
cm en steunbalken van 10 x 10 cm. 
De verticale balken zijn 90 cm lang deze bank kan 
verankerd worden op betonplaat of bestrating. 
Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 5 x 10 x 360 cm 
die individueel verstevigd zijn met een verzonken 
metalen profiel aan de onderzijde. De rugleuning 
bestaat uit 2 planken van 5 x 10 x 360 cm.



Inrichting van openbare ruimte. Buitengewoon compleet.

Bestektekst – Kunststof Bank ‘Bospad XL’

Voor meer informatie: T: +31 (0)411 - 63 31 04   E: info@verheesproducts.nl  www.verheesproducts.nl

Eigenschappen
De zitbank is gemaakt uit gerecycled plastic en is: 

• onderhoudsvrij
• weerbestendig
• recycleerbaar
• rotvrij
• graffitibestendig
• splintervrij

Kleuren
De bank is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.
Er kan ook geopteerd worden voor een bicolor versie waarbij de planken van zitvlak en rugleuning grijs, 
zwart, bruin of groen zijn en waarbij de bankvoeten in de kleur zwart geleverd worden.

Verankering in de ondergrond
Door middel van betonplug op de verharding.

Transport 
De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.
Het laden en lossen gebeurt met de hand of met behulp van een heftruck.

Onderhoud
De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% 
waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en 
eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat. 

Meetwijze
Meeteenheid: st

100% gerecycled papier

100% gerecycled 
papier

Zonder splinters
en splijt niet

Hygiëne

Gerecycleerd en recyclebaar
Volgens het principe van de circulaire
economie zijn alle plastic elementen
waaruit VERHEES PRODUCTS straatmeubilair
bestaat 100% gerecycled en recyclebaar.

Snel en gemakkelijk schoon te maken
Gra�ti is gemakkelijk schoon te maken 
omdat het in tegenstelling tot hout niet 
aan het oppervlak hecht.

Hygiëne
Dit materiaal is perfect geschikt voor 
schoolpleinen of andere speelplekken. 
Het rot, verkruimelt of schimmelt 
inderdaad niet.

Zonder splinters en splijt niet
De eigenschappen van deze grondstof lenen 
zich uitstekend voor het buitengebruik van 
straatmeubilair. Het is degene die tegenwoordig 
het minste onderhoud nodig hee�. 
Het is daarom het meest zuinig.

UV-bestendigheid
De pro�elen zijn in de massa gekleurd. 
Als gevolg hiervan verandert hun kleur
in de loop van de tijd niet veel.

20 jaar garantie
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Snel en 
gemakkelijk 

schoon te maken


