Discovery Flyet Lekeapparat

Produktnummer 711409
Vekt: 400kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

3 år

Tre
HDPE
PE
Rustfritt stål
Pulverlakkert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk
Anti-skli, vannfast
kryssfinér

W2W
Stål

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 1217 cm
Bredde: 1060 cm

235 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 890 cm
Bredde: 665 cm
Høyde: 316 cm

2 personer: 16 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
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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
"Fly lekesentral" er et produkt som inngår i vår lekeplasserie Discovery. Et kult og kreativt produkt som virkelig øker lekelysten
hos barna. Her får de utvikle sin fantasi og kreativitet gjennom rollelek. Klatre i klatrenettet, lek pilot i førerkabinen eller kryp
gjennom røret til en annen plattform. Mulighetene for klatrelek er mange, og barna får utvikle koordinasjon og motorikk.
Lekeapparatet er perfekt å kombinere med liknende produkter i samme serie for å skape en komplett temalekeplass.
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