Fugleredehuske Planeten, rede Ø: 90
cm

Produktnummer 717406
Vekt: 340kg
Enhet: Stk

Aldersgruppe:

Material:

Farger:

3 år

Forsterkede rep
PE
Rustfri stål
Pulverlakkert stål

ass.farger

Fundament:
Stål

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 760 cm
Bredde: 760 cm

150 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Lengde: 547 cm
Bredde: 473 cm
Høyde: 260 cm

2 personer: 2.5 timer
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Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
PE: 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
Tøff fugleredehuske med tre føtter i varmegalvanisert stål og fuglerede plassert i midten. Stativet er vedlikeholdsfritt og redets
diameter er 90 cm.
Fugleredehusken er svært populær og et naturlig samlingspunkt på lekeplassen. Fugleredet gir stort rom for kreativ utfoldelse og
samspill og barna simpelthen elsker å sveve frem og tilbake mens de ligger behagelig i den romslige og robuste husken.
Med dette designet kan husken bevege seg i alle retninger, som gir en ekstra dimensjon til huskeopplevelsen. Et topp produkt
som gir garantert suksess i ethvert lekemiljø.
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