Sandlådesarg i lärk med sittbänk
Pris/1 m.

Produktnummer 710860
Vikt: 125kg
Enhet: Mtr

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 204 cm
Bredd: 204 cm
Höjd: 36 cm

Trä

Lärk

Åldersgrupp:

Serie:

Fundament:

1 år +

Discovery

W2W (Ek + lärk)

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 504 cm
Bredd: 504 cm

36 cm

Nej

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 1 timmar

EN 1176

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Underhåll
Träsort

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

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
Sandlådesargen i lärk tillåter er som kund att på ett smidigt sätt anpassa sandlådan efter den ytan som ni har att tillgå.
Sandlådan är alltid en spännande del av lekplatsen där många barn kan ha roligt tillsammans. Discovery seriens sandlåda
vänder sig till barn som är 1-8 år. Den härliga kombinationen av material gör produkten helt underhållsfri! Sandlådesargen säljs i
pris/m. Monteringstid för två personer*: 1 h.
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