Discovery Politibil Stor

Produktnummer 710876
Vekt: 280kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
PE
Pulverlakkert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk

W2W

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Nei

Lengde: 489 cm
Bredde: 399 cm

30 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 205 cm
Bredde: 114 cm
Høyde: 196 cm

2 personer: 5 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
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HDPE: Vedlikeholdsfritt.
PE: 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 Politibil Stor har plass til både politi og en røver eller to. Denne store politibilen har gittervindu på begge sider av bilen,
ratt og trapper som gjør at selv de minste barna enkelt kommer seg inn og ut av bilen. Temalekeplassene begeistrer og
engasjerer barn i alle aldre og her kan fantasien og rolleleken få fritt spillerom. Discoveryserien fokuserer på utfordringer som
bidrar til økt lekelyst og de friske, sterke fargene appellerer spesielt godt til barn og gir produktene et spennende, tiltalende
utseende.
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