
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waterballen 
 

Badplank Zen Bamboe 3 

Badplank Lotus Bamboe 4 

   

Waterbal – Glas Blauw 5 

Waterbal – Glas Rood 6 

Waterbal – Glas Geel 7 

Waterbal – PVC  Blauw 8 

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

Bamboe Badplank - Zen 
 

Badplank voor een ontspannend bad 

Met de luxieus uittrekbare badplank van bamboe wordt de tijd in de 

badkuip thuis nog leuker. Leun lekker achterover en kijk series op je iPad.  

 

Als je een goed boek wilt lezen, hoef je alleen maar de steun in te klappen. 

Er is ook een houder voor smartphones. Er is ruimte voor kleinere 

badaccessoires in de twee uitneembare inzetstukken. Natuurlijk wordt het 

fysieke welzijn niet verwaarloosd. Hiervoor zorgen een bekerhouder en 

een wijnglashouder.  

 

 

Uittrekbare badplank 

- Verstelbare plank voor badkuipen in alle gangbare maten 

- Opvouwbare boeken- of tabletstandaard met stof 

- Compartimenten voor badaccessoires kunnen worden verwijderd 

- Praktische houders voor smartphones, mokken en nog veel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badplank pakket 

- 1 x badplank 

- 1 x bak 

- zonder decoratie 

- geassembleerd 

 

 

Details Bamboe badplank 

- Minimale afmeting H x B x D: ca. 5,5 x 74,5 x 23 cm (zonder boekensteun) 

- max. afmeting H x B x D: ca. 5,5 x 107,5 x 23 cm (zonder boekensteun) 

- Met boekensteun ca. 19 cm hoog 

- Gemaakt van bamboe, metaal en textiel 

- Weegt ca. 1,9 kg 

 



 

Bamboe Badplank - Lotus 
 

Badplank voor een ontspannend bad 

Met de luxieus uittrekbare badplank van bamboe wordt de tijd in de 

badkuip thuis nog leuker. Leun lekker achterover en kijk series op je iPad.  

 

Als je een goed boek wilt lezen, hoef je alleen maar de steun in te klappen. 

Er is ook een houder voor smartphones. Er is ruimte voor kleinere 

badaccessoires in de twee uitneembare inzetstukken. Natuurlijk wordt het 

fysieke welzijn niet verwaarloosd. Hiervoor zorgen een bekerhouder en 

een wijnglashouder.  

 

Uittrekbare badplank 

- Verstelbare plank voor badkuipen in alle gangbare maten 

- Opvouwbare boeken- of tabletstandaard met stof 

- Compartimenten voor badaccessoires kunnen worden verwijderd 

- Praktische houders voor smartphones, mokken en nog veel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badplank Lotus pakket 

- 1x badplank met zeepbakje 

- zonder decoratie 

- geassembleerd 

 

Bamboe badblad in één oogopslag 

- Afmeting compleet H x B x D: ca. 6 x 75 - 109 x 23 cm 

- Gemaakt van bamboe, metaal en polyester 

- Weegt in totaal ongeveer 2,2 kg 

- Met een maximale belasting van 5 kg 

- Natuurlijke uitstraling 

 

Verdere afmetingen Badplank Lotus 

- Afmetingen tabletsteun H x B x D: ca. 17 x 25,5 x 0,5 cm 

- Afmeting zeephouder H x B x D: ca. 2 x 8 x 12,5 cm 

- Buitenafmetingen per inzet H x B x D: ca. 4,5 x 11 x 22,5 cm 

- Diameter kandelaar: ca. 9 cm 

- Afmeting wijnhouder B x D: ca. 8 x 4 cm 

- Afmeting smartphonehouder B x D: ca. 10,5 x 1 cm 



 

Waterdruppelaar  

Waterbollen voor planten 
De glazen gietballen zijn een slim hulpmiddel voor verschillende situaties: 

Uw planten hebben meer water nodig tijdens warme zomerdagen? Ga je 

meerdere dagen weg en heb je geen plantenoppas? Met de gietballen voor 

ca. 75 ml water worden uw planten en bloemen betrouwbaar verzorgd. Ook 

als je gewoon geen groene vingers hebt en steeds water vergeet: de set van 

2 doet het werk voor je en staat tegelijkertijd decoratief in de bloempot. 

Voordelen – Waterdruppelaar 

- Geef potplanten water op warme zomerdagen 

- Ook ideaal als je weg bent, zoals op kantoor of op vakantie 

- Besproeiingshulpmiddel besproeit meerdere dagen met gedoseerde waterafgifte 

- Decoratieve glazen gietballen in een prachtige kleur 

- Dorstlesser voor planten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergeefsysteem in detail 

- Bal diameter: ongeveer 6 cm 

- Totale lengte: ca. 15 cm 

- Lengte handvat: ca. 9 cm 

- Waterinhoud: ca. 75 ml 

- Gemaakt van glas 

- Elk ca. 45 g light 

- In verschillende kleuren 

 

Waterbollen - Eenvoudig in gebruik 

- Vul met water en plaats met de punt naar beneden in de bloempot 

- De punt moet dicht bij de wortel met aarde worden gevuld om niet te lekken 

- Functie: Bodem laat maar zoveel water door als de plant nodig heeft 

- De duur van de watergift is afhankelijk van de kamertemperatuur, het planttype en de grootte 

- Let op: Als de grond helemaal droog is, gaan de ballen sneller leeg 
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Waterdruppelaar  

Waterbollen voor planten 
De glazen gietballen zijn een slim hulpmiddel voor verschillende situaties: 
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Watergeefsysteem in detail 

- Bal diameter: ongeveer 6 cm 

- Totale lengte: ca. 15 cm 

- Lengte handvat: ca. 9 cm 

- Waterinhoud: ca. 75 ml 

- Gemaakt van glas 

- Elk ca. 45 g light 

- In verschillende kleuren 

 

Waterbollen - Eenvoudig in gebruik 

- Vul met water en plaats met de punt naar beneden in de bloempot 

- De punt moet dicht bij de wortel met aarde worden gevuld om niet te lekken 

- Functie: Bodem laat maar zoveel water door als de plant nodig heeft 

- De duur van de watergift is afhankelijk van de kamertemperatuur, het planttype en de grootte 

- Let op: Als de grond helemaal droog is, gaan de ballen sneller leeg 

 



 

Waterdruppelaar (PVC) 

Waterbollen voor planten 
Ben je op zoek naar een waterdruppelaar? Waarschijnlijk heb jij je huis vol met 

allerlei leuke plantjes staan. Maar al die plantjes steeds water blijven geven, daar 

heb je een dagtaak aan! Laat staan als je een weekendje weg bent of een keer op 

vakantie wilt. Thuis komen in een huis met allerlei uitgedroogde planten, nee, daar 

zit je niet op te wachten. 

De waterdruppelaars zijn precies wat je nodig hebt. Dit druppelsysteem voorziet 

jouw potplantjes namelijk automatisch van water, voor de duur van twee weken!  

Voordelen – Waterdruppelaar 

- Geef potplanten water op warme zomerdagen 

- Ook ideaal als je weg bent, zoals op kantoor of op vakantie 

- Besproeiingshulpmiddel besproeit meerdere dagen met gedoseerde waterafgifte 

- Decoratieve gietballen in een prachtige kleur 

- Dorstlesser voor planten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watergeefsysteem in detail 

- Diameter bol ca. 8 cm per stuk 

- Gieter ca. 27 cm lang 

- Inhoud ca. 250 ml 

- Weegt ongeveer 28 g per stuk 

- Gemaakt van PVC 

 

Waterbollen - Eenvoudig in gebruik 

- Vul met water en plaats met de punt naar beneden in de bloempot 

- De punt moet dicht bij de wortel met aarde worden gevuld om niet te lekken 

- Functie: Bodem laat maar zoveel water door als de plant nodig heeft 

- De duur van de watergift is afhankelijk van de kamertemperatuur, het planttype en de grootte 

- Let op: Als de grond helemaal droog is, gaan de ballen sneller leeg 

 

 


