Donatello Ninjapark

Produktnummer 3006313
Vikt: 1450kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Serie:

Längd: 1500 cm
Bredd: 1100 cm
Höjd: 250 cm

Gummi
PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Ninja

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Ytmontering

Längd: 1500 cm
Bredd: 1100 cm

230 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Certifiering:

Ja

2 personer: 16 timmar

EN 1176
EN 16630

Underhåll
Material
Gummi: Underhållsfritt
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
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Produktbeskrivning
Ninjaparken Donatello är en spännande och nyskapande hinderbana för ninja- och OCR-träning. Den är hållbar, prisvärd och
nästan helt underhållsfri. Dessutom är hela parken godkänd enligt lekplatsstandarden EN 1176, vilket gör att den passar utmärkt
på skolgården eller lekplatsen. Ninjapark Donatello ger inspiration och träningsglädje till både löpare, crossfit-entusiaster, de
som gillar funktionella övningar, parkour och konditionsträning. OCR-banan passar både nybörjare och de som redan är
fullfjädrade Ninja Warriors och är ett utmärkt val på skolgårdar, lekplatser och i park- och stadsmiljö. Här får användarna utlopp
för sin energi genom att springa, klättra, hänga, balansera, gunga och hoppa. Vi använder endast hållbara material med lång
livslängd som stål, trä och plast tillverkade av 100 % återvunna material. Hinderparken är lika enkel att installera som våra
separata Ninja träningsmoduler och ger en känsla av modernitet till den omgivande miljön. Ninjaparken kan enkelt byggas ut och
anpassas med olika moduler och färgval enligt dina önskemål.
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