Balansbanan Inte röra mark

Produktnummer 710642
Vikt: 730kg
Enhet: st
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 731 cm
Bredd: 729 cm
Höjd: 126 cm

Trä
Rep med stålkärna
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

Lärk
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen

Åldersgrupp:
3 år

Färger:

Serie:

Fundament:

Olika färger

Pioneer

W2W (Ek + lärk)
Stål

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 1031 cm
Bredd: 1029 cm

87 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 21 timmar

EN 1176

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

Träsort
Lärk: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året. Annars får träet en
fin silvergrå färg med tiden.
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Balansbanan Inte röra mark är en av produkterna i vår Pioneerserie för främjandet av lek för barn i blandade åldrar. Balansbanas
utformning ger barnen många utmaningsmoment och möjligheter till rollek. Inte röra mark-leken får en helt ny dimension i denna
balansbana! Här kan barnen utveckla sin balans, motorik och koordination samtidigt som de har hur kul som helst. Ett nyttigt
redskap för barn att använda sig av. Monteringstid för två personer*: 21 h.
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