SeniorFit Volträcke Trippelt
Träningsstation

Produktnummer 710901-2
Vikt: 50kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 280 cm
Bredd: 10 cm
Höjd: 156 cm

Trä
PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Lärk

Åldersgrupp:

Färger:

Serie:

3 år +

Olika färger

SeniorFit

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

W2W (Ek + lärk)

Längd: 580 cm
Bredd: 309 cm

142 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Ja

2 personer: 2.5 timmar

EN 1176
EN 16630

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen

Underhåll
Material
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PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
sig.

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
Volträcke Trippelt, en perfekt träningsstation på ett utegym för seniorer, där de kan träna rörlighet och balans. Volträcket ger
nyttig träning för både unga och äldre i en trygg och avslappnad utomhusmiljö. Fysisk aktivitet behövs för att bygga och bibehålla
en stark kropp. Detta volträcke ingår i serien SeniorFit, anpassade träningsstationer för de som ibland har svårt med
tillgänglighet, balans och rörlighet. Ett utomhusgym för seniorer passar perfekt vid sjukhus eller rekreationsområde och fungerar
även utmärkt för rehabilitering. Kontakta oss så hjälper vi dig att kombinera ihop ditt nästa utomhusprojekt!
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