Sandbord Fyrklöver

Produktnummer 712363
Vikt: 15kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 65 cm
Bredd: 65 cm
Höjd: 45 cm

HDPE
Pulverlackerat stål

1 år +

Färger:

Serie:

Fundament:

Olika färger

Wonderland

Stål

Fallutrymme:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Längd: 65 cm
Bredd: 65 cm

Nej

2 personer: 1 timmar

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
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HDPE: 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
Ett sandbord med en spännande form. Här får barnen möjlighet att leka med sand samt att skapa former och figurer samtidigt
som utvecklar deras kreativa förmåga och fantasi. Ett perfekt redskap för dem minsta barnen på lekplatsen. Monteringstid för två
personer*: 1 h.
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