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Materiaal Aluminium
Nominale dikte 3 mm
Oppervlak/kleur Gecoat conform RAL-kleurenwaaier.

Speciale lak op aanvraag.
Gewicht Afhankelijk van het formaat
Afmeting standaard Rechthoekformaat

Lengte: 400 - 2000 mm
Breedte: 400 - 2000 mm
Hoogte: 400 - 1000 mm
rond
Hoogte: 400 - 800 mm
Ø: 500 - 1500 mm
Speciale vormen en -formaten op 
aanvraag.

Leveringsvorm Op pallet(s) via transport
Hoeveelheid/
leveringseenheid

Conform bestelling

Opslag Individueel liggend of gestapeld met 
isolatiestroken als tussenlaag, tegen 
mogelijke mechanische beschadiging 
beschermen.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Optigrün plantenbakken van aluminium zijn in vele maten en 
kleuren verkrijgbaar. Deze hoogwaardig geproduceerde 
aluminium bakken worden standaard voorzien van een 
isolatiemateriaal aan de binnenzijde om verbranding en 
uitdroging van de plantwortels te voorkomen. Tevens kunnen ze 
op maat gemaakt worden en voorzien worden van een 
bewateringsinstallatie en/of overloop.

Toepassing
- voor binnen en buiten gebruikt
- in daktuinen, dakterrassen maar ook op de begane grond en 
  openbare ruimte.

Bijzondere eigenschappen
- Ingelaste overlooppijp in de bodem, naar wens ook in de zijwand 
  mogelijk.
- Zijwanden en bodem vastgelast.
- Bovenste rand van de bak dubbel naar binnen omgeboord, 
  zichtbare breedte van bovenaf is 30 mm.
- Versteviging van de wanden van de bak door zgn. ingelaste 
  knooppuntplaten tegenover elkaar.
- Aan binnenzijde met styroporplaten als bescherming tegen 
  warmte/koude bekleed.
- Alle meegeleverde isolatiestoffen zijn vrij van 
  HBCD-vlambeschermingsmiddel.

Gewicht
Optigrün moet de brutogewichten van de plantenbakken, 
afhankelijk van de uitvoering, opdrachtspecifiek berekenen.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- Opstelling in de openlucht of in de binnenruimte
- Uitvoering met stuwing- of druppelbevloeiing
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