Huskestativ 2-seter
Leveres uten seter

Produktnummer 720102
Vekt: 105kg
Enhet: Stk

Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Pioneer

1 år

Tre
Pulverlakkert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

ass.farger

Lerk

Stål

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 317 cm
Bredde: 750 cm

135 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 379 cm
Bredde: 189 cm
Høyde: 235 cm

2 personer: 2.5 timer

EN 1176

Vedlikehold
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Material
Pulverlakkert stål: Vedlikeholdsfritt. Skulle det bli riper i lakken bør man legge på et rustbeskyttelse slik at rusten ikke sprer seg.

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
Solid huskestativ med vedlikeholdsfri ståloverligger og føtter i lerk.
Husker er blant de aller mest populære og mest brukte lekeapparatene på en lekeplass. Ved husking trener barna
grovmotorikken og fremmer dermed balansen. Husking er sosialt og en stor favoritt både blant de aller yngste, såvel som hos
barn langt opp i skolealder.
Pioneerstativene er blant våre bestselgere, grunnet sitt enkle design, robuste materialer og fornuftige pris. Nedgravingsankrene
er i galvanisert stål slik at treverk ikke kommer i kontakt med jord. Kan monteres med miljøvennlig eikefundament om ønskelig.
Stativet leveres eksl. husker som må kjøpes separat. Vi fører et stort utvalg av seter som gir stor frihet til å velge husker etter ditt
behov.
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