WoodFit Klätterhinder

Produktnummer 710685
Vikt: 200kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 260 cm
Bredd: 27 cm
Höjd: 306 cm

Trä
HDPE
PE-platta/polyethylene

Lärk

Miljöbedömning:

Serie:

Fundament:

Fallutrymme:

WoodFit

W2W (Ek + lärk)

Längd: 750 cm
Bredd: 490 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

297 cm

Ja

2 personer: 3.5 timmar

Tillverkas enligt:

Min. användarlängd:

EN 16630

140 cm

Byggvarubedömningen
Sundahus

Underhåll
Material
HDPE: Underhållsfritt.

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

PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.

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.
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Produktbeskrivning
Klätterhinder är ett pulshöjande hinder i vår serie WoodFit. Här kan både erfarna och nybörjare öva styrka och uthållighet. Att
anlägga en hinderbana vid en idrottsplats eller ett strövområde ger en extra dimension av rolig utomhusträning för både
ungdomar och vuxna. Detta hinder är över tre meter högt och består av fyra bommar ovanför varandra som du ska klättra upp,
över och ner för. Denna typ av utegym sätter styrkan och koordinationen på prov och det är triggande att följa sina framsteg. En
härlig kombination av träning, rörelse och utmaning, när du vill - året runt! Vi hjälper dig gärna att kombinera ihop produkter till ett
utomhusgym eller att planera och anlägga en hel balans- och hinderbana som passar i både privat och offentlig utemiljö.
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