Ninja Balansbana Hinder

Produktnummer 3005998
Vikt: 74kg
Enhet: Set

Dimensioner:

Material:

Serie:

Längd: 524 cm
Bredd: 185 cm
Höjd: 47 cm

PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Ninja

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Ytmontering

Längd: 685 cm
Bredd: 360 cm

37 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Certifiering:

Nej

2 personer: 1.5 timmar

EN 1176
EN 16630

Underhåll
Material
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
sig.

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
Vi på Tress Utemiljö brinner för att inspirera barn, ungdomar och
vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
inspirerande produkter inom lekplats, sport och parkmiljö. Vår
viktigaste uppgift är att hjälpa dig att välja rätt produkt till ditt projekt.

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

Produktbeskrivning
Balansbana är ett fristående hinder i vår serie Ninja. Det består av två Ninja Balansbom Platt och en Ninja Balansbom Rörlig där
emellan. Modulen är godkänd enligt lekplatsstandarden EN 1176, vilket betyder att den kan användas ihop med en lekplats eller i
en aktivitetspark. Balansbanan passar utmärkt för balans- och ninjaträning där både erfarna utövare och nybörjare kan träna
balans, koordination och rörlighet. Denna balansbana erbjuds i RAL 9005 Jet Black och passar perfekt som en del i en
hinderbana eller ett utegym. Balansbommarna är tillverkade av robusta material med en halkfri beläggning för extra säkerhet för
användaren. Titta gärna på våra Ninjaparker som visar exempel på hur du kan utforma och anlägga en hinderbana med olika
fristående träningsmoduler som passar både ungdomar och vuxna.
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