Discovery Sandpaviljongen Maxi
Lekehus

Produktnummer 710725
Vekt: 370kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
Stålplater dekket med
plastisol

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Arealbehov:

Nei

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 669 cm
Bredde: 579 cm

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Monteringstid:

34 cm

Lengde: 387 cm
Bredde: 291 cm
Høyde: 216 cm

2 personer: 7 timer

Produsert iht:
EN 1176
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Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
Stålplater dekket med plastisol: Vedlikeholdsfritt.

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.

TRESS AS Rotvollen 2 5235 Rådal 55 99 00 00
tress@tress.no
TRESS AS er basert i Bergen og er et skandinavisk handelsselskap
som har som mål å alltid være den ledende leverandør av kvalitets
sports-og aktivitetsutstyr i Skandinavia.

www.tressutemiljø.no
www.tress.no
Org. nr. 980808742

Produktbeskrivelse
Sandpaviljong Maxi fra vår populære Discovery serie som henvender seg til barn mellom 1-8 år. Lekehus med stor, tilhørende
sandkasse. Lekehuset inneholder benk og bord til diverse rollelek. Lekehuset har et godt vindskjul og tak, som utgjør et ekstra
godt lekemiljø for de aller minste. Vi har fokusert på utfordringer som bidrar til økt lekelyst og kreativ utfoldelse. Discovery serien
kommer i friske, tiltalende farger. Serien er produsert i vedlikeholdsfritt lerketre og UV-bestandige HDPE-plater.
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