Fugleredehuske robinia Natur Ø:120
cm
Inkl. fuglerede Ø: 120 cm

Produktnummer 713023-120
Vekt: 200kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Naturlek

3 år

Tre
Forsterkede rep
PE
Nylon
Rustfritt stål
Galvanisert stål

Tresort:

Fundament:

Krever fallunderlag:

Robinia

Robinia

Ja

Arealbehov:

Fallhøyde:

Dimensjoner:

Lengde: 249 cm
Bredde: 750 cm

140 cm

Lengde: 300 cm
Bredde: 25 cm
Høyde: 240 cm
Diameter: 120 cm
Omkrets: 376.8 cm

Monteringstid:

Produsert iht:

2 personer: 2.5 timer

EN 1176
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Vedlikehold
Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Nylon: Vedlikeholdsfritt.
Rustfritt stål: Vedlikeholdsfritt.
Galvanisert stål: Vedlikeholdsfritt.

Tresort
Robinia: Vedlikeholdsfritt. Hvis man vil bevare treets naturlige nye farge kan det oljes eller beises en gang i året.
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Produktbeskrivelse
Stilig og vedlikeholdsfri fugleredehuske i kraftig Robinia-tre med overligger i stål og kjetting til feste av huskesete. Setet er med
diameter 120 cm. Denne husken leveres også med sete Ø: 120 cm.
Et supert produkt som er velgegnet til institusjonsbruk som skoler, barnehager og andre fritidsinstitusjoner. Tress har mange
forskjellige varianter av husker og huskestativ som passer alle behov.
Husker er en soleklar favoritt i ethvert lekemiljø. Når barn husker, trenes grovmotorikken som fremmer balansesansen.
Fugleredet er dessuten et svært sosialt huskealternativ da flere barn kan huske sammen. Barna elsker å samarbeide for å få
høyest mulig fart og høyde på husken, samtidig som det er kjempedeilig å legge seg ned i det robuste setet og gynge rolig frem
og tilbake.
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