Discovery Tråler Lekeapparat

Produktnummer 711450
Vekt: 700kg
Enhet: Stk
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Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

3 år

Tre
Forsterkede rep
HDPE
PE
Rustfritt stål
Pulverlakkert stål
Stålplater dekket med
plastisol

Farger:

Tresort:

Fundament:

Forskjellige farger

Lerk

W2W

Krever fallunderlag:

Varemerking:

Arealbehov:

Ja

Svanens
Husproduktportal

Lengde: 1155 cm
Bredde: 711 cm

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Monteringstid:

120 cm

Lengde: 833 cm
Bredde: 398 cm
Høyde: 306 cm

2 personer: 10 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.
Stålplater dekket med plastisol: 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
Denne kule tråleren kommer r fra vår superpopulære serie Discovery som henvender seg til barn mellom 1-8 år. Med Discovery
sine temalekeapparater er man garantert uttalllige timer med lek, kreativ utfoldelse og moro på lekeplassen. Alle barn elsker
rollelek og med tråleren kan de slippe fantasien løs og mange barn kan leke sammen. Her kan man krype, rutsje, klatre og
balansere. Det er bare fantasien som setter grenser og tråleren er et perfekt utgangspunkt for mange timers gøyal og kreativ
rollelek med bredt rom for samspill og utvikling av sosiale ferdigheter hos små barn. Discovery fokuserer som utfordringer som
bidrar til økt lekelyst og lekeapparatene kommer i friske, tiltalende farger som barna elsker.
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