Fugleredehuske i stål, huskesete Ø: 90
cm.
Atlantis-serien

Produktnummer 712103
Vekt: 115kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Atlantis

3 år

Forsterkede rep
PE
Nylon
Rustfri stål
Pulverlakkert stål

Farger:

Fundament:

Krever fallunderlag:

ass.farger

Stål

Ja

Arealbehov:

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Lengde: 219 cm
Bredde: 750 cm

140 cm

Lengde: 313 cm
Bredde: 194 cm
Høyde: 229 cm
Diameter: 90 cm
Omkrets: 282.6 cm

Monteringstid:

Produsert iht:

2 personer: 2.5 timer

EN 1176
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Vedlikehold
Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Nylon: Vedlikeholdsfritt.
Rustfri stål: Vedlikeholdsfritt.
Pulverlakkert stål: Vedlikeholdsfritt. Skulle det bli riper i lakken bør man legge på et rustbeskyttelse slik at rusten ikke sprer seg.
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Produktbeskrivelse
Enkelt og stilfullt huskestativ med fuglerede fra Atlantis-serien. Stativet er laget i vedlikeholdsfritt varmegalvanisert stål med
epoxy-lakk og har svært lang holdbarhet.
Barn elsker å huske og ingen lekemiljø er komplett uten et solid huskestativ. Når barn husker, trener de opp grovmotorikken som
igjen fremmer og forbedrer balansen. Husking er i tillegg svært sosialt og barna simpelthen elsker fugleredehusken da de kan
huske sammen og ligge i det romslige, robuste setet mens de svever frem og tilbake.
Dette huskestativet leveres med huskesete Ø: 90 cm som standard. Det kan også leveres med huskesete Ø: 120 cm,
varenummer 712103-120
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