Discovery Traktor

Produktnummer 710745
Vekt: 170kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
PE

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Arealbehov:

Nei

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 584 cm
Bredde: 369 cm

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Monteringstid:

55 cm

Lengde: 295 cm
Bredde: 76 cm
Høyde: 184 cm

2 personer: 3.5 timer

Produsert iht:
EN 1176
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Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
PE: 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
Fra Discovery kommer en hel serie med lekeapparater og vippedyr med Bondegård-tema. Disse temalekeapparatene
appellerer til barn og inviterer til rollelek og samspill mellom barna Den fantasifulle utformingen og alle de forskjellige fargene og
figurene stimulerer barnas fantasi og kreativitet. De fleste barn er fascinert av forskjellige kjøretøy og spesielt traktorer blir ofte en
hit hos barna. Produktene i Discovery-serien har en tiltalende fargekombinasjon, og består av vedlikeholdsfritt lerketre og UVbestandige HDPE-plater.
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