Fugleredehuske Natur Robinia 2
plasser
Leveres med Fugleredehuske Ø 90 cm.

Produktnummer 720121
Vekt: 205kg
Enhet: Stk
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Serie:

Aldersgruppe:

Material:

Pioneer

3 år

Tre
Forsterkede rep
PE
Rustfri stål
Galvanisert stål

Farger:

Tresort:

Fundament:

ass.farger

Robinia

Tre

Krever fallunderlag:

Arealbehov:

Fallhøyde:

Ja

Lengde: 580 cm
Bredde: 750 cm

140 cm

Dimensjoner:

Monteringstid:

Produsert iht:

Lengde: 648 cm
Bredde: 25 cm
Høyde: 240 cm
Diameter: 90 cm
Omkrets: 282.6 cm

2 personer: 4 timer

EN 1176

Vedlikehold
Material
Forsterkede rep: Vedlikeholdsfritt.
PE: Vedlikeholdsfritt.
Rustfri 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.

TRESS AS Rotvollen 2 5235 Rådal 55 99 00 00
tress@tress.no
TRESS AS er basert i Bergen og er et skandinavisk handelsselskap
som har som mål å alltid være den ledende leverandør av kvalitets
sports-og aktivitetsutstyr i Skandinavia.

www.tressutemiljo.no
www.tress.no
Org. nr. 980808742

Produktbeskrivelse
Robinia fuglerede huskestativ med plass til 2 ekstra huskeseter. Vedlikeholdsfri ståloverligger og bein i flott natur robinia.
Husker er kanskje det mest populære lekeapparatet på lekeplassen. Når barn husker trener de opp grovmotorikken og
balansesansen fremmes.
Fugleredet er et spesielt populært innslag på huskestativet da flere barn kan huske sammen og det er deilig å suse frem og
tilbake, liggende i det solide, komfortable setet.
Tress har mange forskjellige varianter av husker og huskestativer som dekker alles behov. Dette multistativet inspirerer til rollelek
og samspill mellom barna og garanterer timesvis med moro på lekeplassen.
Huskestativet leveres inkludert 1 fuglerede,
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