Discovery Alle Kan Beta Lekeapparat
Tilpasset lekemiljø

Produktnummer 710771
Vekt: 600kg
Enhet: Stk
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Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
Forsterkede rep
HDPE
PE
Rustfritt stål
Pulverlakkert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Arealbehov:

Ja

Tilrettelagt for
funksjonshemmede
Svanens
Husproduktportal

Lengde: 1417 cm
Bredde: 1320 cm

Fallhøyde:
205 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 1135 cm
Bredde: 1047 cm
Høyde: 316 cm

2 personer: 16 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Rustfritt stål: Vedlikeholdsfritt.
Pulverlakkert stål: Vedlikeholdsfritt. Skulle det bli riper i lakken bør man legge på et rustbeskyttelse slik at rusten ikke sprer seg.

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
Discovery Alle Kan Beta Lekeapparat er tilpasset rullestolbrukere. Her får barna en rekke utfordringer både i form av motoriske
øvelser og rollelek. Lekemiljøet inneholder rutsjebane, utkikkspost, sand- og vannlek, gangbro, dreibart ratt, klatrenett,
balansegang, rampe, et lite hus med tak og mye mer. Med lekeapparatene i "Alle Kan" serien får barn med
funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i leken på lik linje med alle andre. Det innholdsrike lekeapparatet tilrettelegger for
mange timer med lek og gøye utfordringer som gir rom for kreativ utfoldelse.
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