Discovery Balansebrett 263 cm

Produktnummer 712166
Vekt: 70kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Discovery

3 år

HDPE
Pulverlakkert stål

Farger:

Fundament:

Krever fallunderlag:

Forskjellige farger

Stål

Ja

Arealbehov:

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Lengde: 563 cm
Bredde: 395 cm

60 cm

Lengde: 263 cm
Bredde: 30 cm
Høyde: 45 cm

Monteringstid:

Produsert iht:

2 personer: 1.5 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
HDPE: Vedlikeholdsfritt.
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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
Balansebrettet er et ytterst populært lekeapparat og et must i ethvert lekemiljø. Balansebrettet fra Discovery kommer i en frisk
rødfarge som fanger barnas oppmerksomhet. Det utfordrer barna på motorikk, koordinasjon, balanse og konsentrasjon og er et
lekeapparat som man aldri blir lei eller ferdig lekt med, da det alltid byr på nye utfordringer. Discovery balansebrett kommer også
i enkel modell, varenummer 712165.

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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