Dubbel fågelbogunga robinia Ø 90 cm
Inkl. 2 st fågelbogungor Ø 90 cm.

Produktnummer 713067
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 577 cm
Bredd: 25 cm
Höjd: 240 cm

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

Robinia

Färger:

Serie:

Fundament:

Olika färger

Pioneer

Robinia

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 750 cm
Bredd: 497 cm

140 cm

Ja

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Åldersgrupp:
3 år

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
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Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.
Varmförzinkat stål: Underhållsfritt.

Träsort
Robinia: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året.
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Produktbeskrivning
Dubbel fågelbogunga robinia är en populär och prisvärd gungställning med två gungor Ø 90 cm. Flera barn kan gunga samtidigt
och därför kallas den även för kompisgunga. Barnen får möjlighet att kombinera gungandet och lekandet vilket skapar
förutsättning för social utveckling. Kombinationen av robiniaträ och rostfritt stål gör gungställningen helt underhållsfri.
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