Fågelbogunga Ø 120 cm.
Inkl. fågelbogunga Ø 120 cm.

Produktnummer 711103-120
Vikt: 200kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 310 cm
Bredd: 189 cm
Höjd: 235 cm

Trä
Rep med stålkärna
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

Lärk

Färger:

Serie:

Produktmärkning:

Olika färger

Pioneer

Svanens
Husproduktportal

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Stål

Längd: 750 cm
Bredd: 249 cm

140 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Ja

2 personer: 2.5 timmar

EN 1176

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
Tress Sport & Lek är ett handelsföretag som ska erbjuda det mesta
och det bästa inom utrustning till sport, idrott, lek och aktivitet. Vi
strävar efter att vara den ledande leverantören av sport- och
aktivitetsutrustning i Skandinavien.

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen

Åldersgrupp:
3 år

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
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.

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
Vi vågar påstå att våra fågelbogungor är de mest prisvärda fågelbogungorna på marknaden. Gungorna och stativen är av högsta
kvalitet för att klara det Skandinaviska klimatets påfrestningar. Med lärkträ som grund smälter den på ett fint sätt in i miljön på de
allra flesta platserna. Dessutom så är repet i gungan förstärkt med ståltråd som löper igenom detsamma. Notera att både
gungan och stativet är inkluderade i priset. Monteringstid för två personer*: 2,5 h.
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