Den lille klatrer Pioneer

Produktnummer 710108
Vægt: 240kg
Enhed: Stk

TRESS AS Danmarksvej 34 8660 Skanderborg
86 52 22 00 tress@tress.dk
TRESS AS er beliggende i Skanderborg og er et skandinavisk
handelsselskab som har det formål til enhver tid at være den førende
udbyder af kvalitets sports- og aktivitetsudstyr i hele Norden.

www.udemiljø.dk
www.tress.com
CVR nr. 11074219

Dimensioner:

Materiale:

Træsort:

Længde: 374 cm
Bredde: 284 cm
Højde: 216 cm

Træ
Forstærkede reb
HDPE
PE
Rustfri stål
Pulverlakeret stål
Stålplade belagt med
plastfolie

Lærk

Aldersgruppe:
3 År

Farver:
Forskellige farver

Varemærkning:

Serie:

Arealbehov:

Handicapvenligt

Pioneer

Længde: 724 cm.
Bredde: 616 cm.

Kritisk faldhøjde:

Kræver faldunderlag:

Fundament:

205 cm.

Ja

Træ
Stål

Monteringstid:

Produceret jf.:

2 personer: 5.5 time(r)

EN 1176

Vedligeholdelse
Materiale
HDPE: Vedligeholdelsesfrit.
PE: Vedligeholdelsesfrit.
Rustfri stål: Vedligeholdelsesfrit.
Pulverlakeret stål: Vedligeholdelsesfrit.
Stålplade belagt med plastfolie: Vedligeholdelsesfrit.

Træsort
Lærk: Ønsker du at bevare træets flotte naturlige udseende, kan du med fordel oliebehandle det en gang årligt eller efter behov.
Hvis du undlader det, vil træet med tiden opnå en platingrå karakter.
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Produktbeskrivelse
Den lille klatrer er et multifunktionel og udfordrende legemiljø som samtidig er en pladsbesparende løsning. Indeholder bl.a.
rutchebane, klatrenet, rebstige og udkigspost. Den lille klatrer er fra vores Pioneer serie, som er en vældig populær serie med en
herlig kombination af design, farver og detaljer der passer godt ind i alle miljøer. Basismaterialerne er oliebehandlet lærketræ,
stål, HDPE-plader, og fiberglas. Denne kombination gør Pioneer serien utrolig holdbar med minimal vedligehold. Anbefalet
alder: 3+ Arealbehov: 725 x 616 cm. Kritisk faldhøjde: 2,05 cm.
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