Grävskopa

Produktnummer 710895
Vikt: 30kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 24 cm
Bredd: 123 cm
Höjd: 73 cm

PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

3 år +

Färger:

Serie:

Fundament:

Röd

Discovery

Stål

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 552 cm
Bredd: 552 cm

40 cm

Nej

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 1 timmar

EN 1176

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen

Underhåll
Material
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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.
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Produktbeskrivning
Grävskopan är en klassiker på lekplatsen och har så varit under en längre tid. I denna varianten får man en tålig och fint designad
grävskopa som på ett estetiskt sätt passar fint in på lekplatsen. Monteringstid för två personer*: 1 h.
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