Discovery Memory Mini Lekepanel

Produktnummer 711282
Vekt: 35kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

1 år

Tre
HDPE
PE

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Dimensjoner:

Nei

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 79 cm
Bredde: 12 cm
Høyde: 126 cm

Monteringstid:

Produsert iht:

2 personer: 1.5 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
Fra vår populære Discovery serie kommer dette knalltøffe, gøye memoryspillet i friske farger. Et herlig og originalt innslag på
lekeplassen. Discovery tar de tradisjonelle brettspillene og populære musikkinstrumenter ut på lekeplassen i stort format og tilbyr
en bredere, mer innholdsrik og kreativ lekehverdag for yngre barn. Lekene og spillet oppfordrer til samspill, mellom barna, og
inviterer til læring via lek. Memory Mini trener barnas konsentrasjon, hukommelse og deres evne til å se sammenhenger samt å
planlegge.

Detaljert informasjon
Discovery serien vender seg mot barn i alderen 1 – 8 år. Vi har fokusert på utfordringer som bidrar til en økt lekelyst og et
fargevalg som barn liker. Rolleleken er høyt prioritert da den i stor grad bidrar til å utvikle barnas sosiale egenskaper. Følelsen av
kvalitet er gjennomgående i våre produkter og designet retter seg mot både store og små. Discovery serien er lager av
vedlikeholdsfri Lerketre sammen med UV-bestandige HDPE-plater. På de fleste modellene kan man velge mellom miljøvennlig
eikefundamenter eller de klassiske stålfundamentene.
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