Fiskekutter Flipper

Produktnummer 720008-1
Vægt: 350kg
Enhed: Stk

Dimensioner:

Materiale:

Træsort:

Længde: 395 cm
Bredde: 386 cm
Højde: 216 cm

Træ
HDPE
PE
Rustfri stål
Stålplade belagt med
plastfolie

Lærk
Vandfast krydsfinér
(skridsikkert)

Farver:

Serie:

Arealbehov:

Forskellige farver

Discovery

Længde: 700 cm.
Bredde: 737 cm.

Kritisk faldhøjde:

Kræver faldunderlag:

Fundament:

55 cm.

Ja

Træ

Monteringstid:

Produceret jf.:

2 personer: 8 time(r)

EN 1176

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.

Aldersgruppe:
1 År
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Vedligeholdelse
Materiale
HDPE: Vedligeholdelsesfrit.
PE: Vedligeholdelsesfrit.
Rustfri 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
Fiskekutter Flipper er fra vores Discovery serie som henvender sig til de yngre børn. Lad børnene slippe fantasien løs, med
denne fiskekutter kan der klatres, kravles, rutsjes og leges præcis som børnene ønsker det. Børn elsker at lege på disse temalegepladser, hvor fantasi og rolleleg får frit løb. Med vores Discovery serie har vi fokuseret på udfordringer der bidrager til øget
legelyst og samtidig har vi valgt en tiltalende farvesammensætning. Discovery serien består af vedligeholdelsesfrit lærketræ og
UV-bestandige HDPE-plader. Leveres kun med wood2wood fundament.
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