Bläckfisken

Produktnummer 712431
Vikt: 400kg
Enhet: st
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Vi på Tress Utemiljö brinner för att inspirera barn, ungdomar och
vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
inspirerande produkter inom lekplats, sport och parkmiljö. Vår
viktigaste uppgift är att hjälpa dig att välja rätt produkt till ditt projekt.
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 499 cm
Bredd: 317 cm
Höjd: 300 cm

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

Halksäker
vattenbeständig
plywood

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Åldersgrupp:
3 år +

Färger:
Olika färger

Serie:

Fundament:

Fallutrymme:

Atlantis

Stål

Längd: 851 cm
Bredd: 616 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

137 cm

Ja

2 personer: 8.5 timmar

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
Gummi: Underhållsfritt
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
HDPE: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Glasfiber: 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
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Bläckfisken är en klätterställning i vår serie Atlantis som vänder sig till barn ifrån tre år. Klätterställningen erbjuder barnen
möjlighet till stor variation i lekandet och bidrar med att barnen utvecklas fysiskt och psykiskt genom rollek. Monteringstid för två
personer*: 8,5 h. Första bilden visar standardfärgen. Ange önskad färgsättning vid beställning.
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