Discovery Themsen Sand- og vannlek

Produktnummer 710732
Vekt: 185kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

2 år

Tre
HDPE
PE
Rustfritt stål

Tresort:

Fundament:

Krever fallunderlag:

Lerk

W2W
Stål

Ja

Varemerking:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 730 cm
Bredde: 701 cm

55 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 430 cm
Bredde: 401 cm
Høyde: 216 cm

2 personer: 10 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
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HDPE: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Rustfritt stål: 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.
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Produktbeskrivelse
Sand- og vannlek er alltid populært på lekeplassen. Vann er et spennende element som barna elsker å utforske! Lek med sand
og vann gir også muligheter for læring og utvikling. Her får du en kombinasjon av sandbord og vannkanal som gjør at flere barn
kan være aktive i leken samtidig. Discovery-serien retter seg mot yngre barn og deres lek, og har en herlig kombinasjon av
materialer som gjør produktene både slitesterke og vedlikeholdsfrie.
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