Klockspel

Produktnummer 711296
Vikt: 50kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 100 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 186 cm

Trä
PE-platta/polyethylene
Pulverlackerat stål

Lärk

Åldersgrupp:

Färger:

Serie:

1 år +

Olika färger

Discovery

Produktmärkning:

Fundament:

Kräver fallunderlag:

Svanens
Husproduktportal

W2W (Ek + lärk)
Stål

Nej

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 1.5 timmar

EN 1176

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

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
Denna musikaliska produkt ingår i vår serie Discovery. Ett klockspel där barnen vår utveckla sin motorik, kreativitet och fantasi.
Kombinera gärna med liknande produkter ur samma musikaliska tema för att få till en hel orkester på lekplatsen där barnen kan
samarbeta tillsammans. Ett roligt, nytt och spännande inslag med snygg och hållbar design. Monteringstid för två personer*: 1,5
h.
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