Discovery Lokomotiv med rutsjebane

Produktnummer 710736
Vekt: 350kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
Forsterkede rep
HDPE
PE
Rustfritt stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 794 cm
Bredde: 399 cm

99 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 444 cm
Bredde: 124 cm
Høyde: 216 cm

2 personer: 6 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
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Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
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
Et flott lokomotiv fra vår populære serie Discovery som henvender seg til barn mellom 1-8 år. Med Discovery sine
temalekeapparater er man garantert utalllige timer med lek, kreativ utfoldelse og moro på lekeplassen. Lokomotivet har både
kryptunnel, førerhus, benk og trapper, samt en rutsjebane som gjør den ekstra appellerende for de yngre barna. Rolleleken kan ta
mange former med dette lokomotivet da man selvsagt trenger alt fra lokomotivfører, billettør, passasjerer stasjonsmester på
stoppestedene. Discovery fokuserer som utfordringer som bidrar til økt lekelyst og lekeapparatene kommer i friske, tiltalende
farger som barna elsker.
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