Discovery Brannbil

Produktnummer 710890
Vekt: 50kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
PE

Farger:

Tresort:

Krever fallunderlag:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

Nei

Varemerking:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 514 cm
Bredde: 370 cm

21 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 214 cm
Bredde: 70 cm
Høyde: 111 cm

2 personer: 2 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
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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
Vår fantastiske Discovery serie slår til igjen med superflotte temalekapparater og Brannstasjonproduktene er svært populære og
en sikker vinner på lekeplassen. En brannstasjon er ikke komplett uten en brannbil som kan rykke ut dersom man må ut og
slukke brann. Denne brannbilen er liten og nett og passer fint til patruljering av små brannmenn. 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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