Hammock Trippel Robinia

Produktnummer 713057
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 712 cm
Bredd: 622 cm
Höjd: 150 cm

Trä
Rep med stålkärna
Rostfritt stål

Robinia
Lärk

Åldersgrupp:

Serie:

Fundament:

3 år +

Naturlek

Robinia

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 998 cm
Bredd: 927 cm

75 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 3.5 timmar

EN 1176

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
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Rostfritt stål: Underhållsfritt.

Träsort
Robinia: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året.
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
Inbjudande och skön hammock till dig och dina kompisar. Här kan ni gunga, klättra, vila och ha en trevlig stund tillsammans. När
ni lekt länge ute i friska luften och behöver vila lite kan det vara skönt med en paus. Kombinationen av robiniaträet och det rostfria
stålet gör denna produkt helt underhållsfri. Med snygg design smälter hammockarna in fint i den kringliggande miljön.
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