Nyckelpigan Gummifigur Liten

Produktnummer 302191
Vikt: 55kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 112 cm
Bredd: 90 cm
Höjd: 85 cm

Glasfiber
EPDM gummi

8 år +

Färger:

Fundament:

Fallutrymme:

Svart
Vit
Röd

Ytmontering

Längd: 412 cm
Bredd: 390 cm

Fallhöjd:

Certifiering:

Tillverkas enligt:

85 cm

EN 1176

EN 71

Underhåll
Material
Glasfiber: Underhållsfritt.
EPDM gummi: Ytan bör tvättas en gång om året för att behålla sin naturliga färg och för att behålla svikten så att inte sandkorn
gör ytan för hård.
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Produktbeskrivning
Den lilla nyckelpigan är en handgjord gummifigur av högkvalitativt gummigranulat. Gummifiguren är mycket stabil och tillverkad av
underhållsfria och UV-beständiga material. Det ger en lång livslängd, oavsett om den används inomhus i ett lekland eller utomhus
på lekplatsen. När du lägger till en eller flera av dessa attraktiva gummifigurer på lekplatsen eller i parken skapar du en mer
fantasifull utemiljö som ökar barnens leklust och ger fler lekmöjligheter. Det stora sortimentet gör att du enkelt kan välja ett tema
som passar ditt projekt. Gummifiguren är tillverkad enligt de europeiska säkerhetsstandarderna för lekredskap EN 1176 och EN
71 samt enligt REACH, som är EU:s grundläggande kemikalielagstiftning. Den lilla nyckelpigan är handgjord vilket gör att
storleken kan variera med upp till 40 mm i förhållande till de angivna måtten.
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