Discovery Frosken Lekehus

Produktnummer 710862
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
PE
Rustfritt stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Nei

Lengde: 369 cm
Bredde: 369 cm

15 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 89 cm
Bredde: 86 cm
Høyde: 146 cm

2 personer: 1.5 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.

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

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
Lekehus med butikkvindu og sittebenk. Det er en del av lekeplasserien Discovery som henvender seg til barn i alderen 1-8 år.
Med fargerike og vedlikeholdsfrie materialer er lekehuset Frosken visuelt pent og av svært god kvalitet. Her kan barna få utfolde
seg med aktiviteter som stimulerer sosiale evner. Veggene er kledd med pedagogiske spill; en vegg med bokstaver og en
motorikk settekasse, i tillegg til at butikkvinduet stimulerer til rollelek. Lekehuset er et fargerikt innslag på lekeplassen.
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