Discovery Teltet Lekehus

Produktnummer 710865
Vekt: 150kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

3 år

Gummi
Tre
HDPE
PE

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 642 cm
Bredde: 411 cm

124 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 342 cm
Bredde: 111 cm
Høyde: 124 cm

2 personer: 3 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
Gummi: Vedlikeholdsfritt
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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
Discovery Teltet et spennende og utfordrende lekehus for de minste barna. Lekehuset har skråtak med klatregrep på begge
sider og en liten hule under. Klatring er med på å utvikle barnas sanser og motoriske ferdigheter, og lekehuset lar fantasi og
kreativitet få fritt spillerom i rollelek. Teltet Lekehus er en del av lekeplasserien Discovery som retter seg mot barn i alderen 1-8
år. Discovery-serien kommer i friske, tiltalende farger som barna elsker og er produsert i vedlikeholdsfritt lerketre og UVbestandige HDPE-plater.
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