Sandlåda med sandbord

Produktnummer 710727
Vikt: 180kg
Enhet: st
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 336 cm
Bredd: 300 cm
Höjd: 59 cm

Trä
HDPE
Rostfritt stål
Stålplattor täckta i
plastisol

Lärk
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen

Åldersgrupp:
1 år +

Serie:

Produktmärkning:

Fundament:

Discovery

Tillgänglighetsanpassad

W2W (Ek + lärk)

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 636 cm
Bredd: 600 cm

59 cm

Nej

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 5.5 timmar

EN 1176

Underhåll
Material
HDPE: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.
Stålplattor täckta i plastisol: 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.
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Sandlådan med sandbord är en av produkterna i vår Discoveryserie som riktar sig till de yngre barnen och deras lekande. Med
ett kombinerat sandbord tillförs en extra dimension i sandlådan och de barnen som vill göra mer än att bara leka i sanden. Detta
lockar dessutom fram till mycket rollek hos barnen som är en viktig faktor för den sociala utvecklingen. Tillverkat i miljövänligt
lärkträ och har plattor som är av väderbeständig och UV-säker PE-plast. Denna härliga kombination av material gör att
sandlådan är väldigt hållbart samt att de fina färgerna som bjuder in till lek inte bleks av solen. Monteringstid för två personer*:
5,5 h.
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