Discovery Kvadraten Sandkasse
2,02 m x 2,02 m

Produktnummer 710700
Vekt: 125kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Fallhøyde:

Nei

Svanens
Husproduktportal

34 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 202 cm
Bredde: 202 cm
Høyde: 34 cm

2 personer: 4 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
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Tresort
Lerk: Vedlikeholdsfritt. Hvis man vil bevare treets naturlige nye farge kan det oljes eller beises en gang i året. Ellers vil treet med
tiden få en fin sølvgrå farge.
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Produktbeskrivelse
Liten, fin sandkasse i vedlikeholdsfritt lerketre UV-bestandige HDPE-plater. Til sandkassen følger det med sitteplasser til
hjørnene slik at både barn og voksne kan sitte behagelig på kanten under lek. Barn elsker å leke med sand og vann. Tress har et
av Skandinavias største utvalg i produkter innen sand- og vannlek. De fleste produktene i denne serien kan leveres i andre farger
og størrelser om ønsket. Dersom du ser etter noe spesifikt som du ikke finner på våre nettsider, må du gjerne ta kontakt med oss
slik at vi kan hjelpe med å finne en løsning. Sandkassen er et must i ethvert lekeplassen. Sandkassen leveres umontert.
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