Discovery Romraketten Lekeapparat

Produktnummer 711299
Vekt: 450kg
Enhet: Stk
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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.
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Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

3 år

Tre
Forsterkede rep
HDPE
PE
Rustfritt stål
Pulverlakkert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Arealbehov:

Ja

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 565 cm
Bredde: 642 cm

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Monteringstid:

120 cm

Lengde: 265 cm
Bredde: 310 cm
Høyde: 329 cm

2 personer: 5 timer

Produsert iht:
EN 1176

Vedlikehold
Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Rustfritt stål: 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
Romraketten er et superkult tilskudd i vår Discovery serie. Her kan de yngre barna la fantasien flyte og rolleleken blir tatt til nye
dimensjoner- bokstavelig talt. Barna tar seg enkelt opp i romraketten via trapper og når de lander på en ny planet kan de rutsje ut
av raketten og sette ben på ukjent territorium.
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