Discovery Sandkasse med benk
Pris pr meter

Produktnummer 710860
Vekt: 125kg
Enhet: Meter

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre

Tresort:

Fundament:

Krever fallunderlag:

Lerk

W2W

Nei

Arealbehov:

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Lengde: 504 cm
Bredde: 504 cm

36 cm

Lengde: 204 cm
Bredde: 204 cm
Høyde: 36 cm

Monteringstid:

Produsert iht:

2 personer: 1 timer

EN 1176

Vedlikehold
Tresort
Lerk: Vedlikeholdsfritt. Hvis man vil bevare treets naturlige nye farge kan det oljes eller beises en gang i året. Ellers vil treet med

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

tiden få en fin sølvgrå farge.
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Produktbeskrivelse
Tøff, enkel sandkasse fra vår Discovery-serie. Sandkassen har et klassisk design og har en benkkant på innsiden. Den er
produsert i vedlikeholdsfritt lerketre og er spesielt godt egnet for det skandinaviske klimaet. Barn elsker sand- og vannlek og
sandkassen er et naturlig samlingspunkt i ethvert lekemiljø og ofte et sted for de første sosiale tilnærminger blant små barn. Ved
bestilling av denne sandkassen er det viktig at du gjør oss oppmerksom på hvilken lengde x bredde du ønsker på sandkassen.
Sandkassen kommer umontert og er priset pr meter.
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