Sand och vattenlek

Produktnummer 710735
Vikt: 120kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 205 cm
Bredd: 119 cm
Höjd: 216 cm

Trä
HDPE
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål

Lärk

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Åldersgrupp:
2 år +

Färger:

Serie:

Produktmärkning:

Olika färger

Discovery

Svanens
Husproduktportal

Fundament:

Fallutrymme:

Kräver fallunderlag:

W2W (Ek + lärk)
Stål

Längd: 505 cm
Bredd: 419 cm

Nej

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 2.5 timmar

EN 1176
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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.
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Underhåll
Material
HDPE: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: 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
Sand och vattenleken är favoriten på lekplatsen. Vatten är ett väldigt spännande element som barnen gärna utforskar!
Lekstunden som detta bord ger är även en möjlighet till lärande och utveckling. Discovery serien har en härlig kombination av
material som gör produkterna både hållbara och underhållsfria. Den klara färgen ger en härlig visuell bild på produkterna.
Monteringstid för två personer*: 2,5 h.
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