Vesuvius

Produktnummer 713091
Vikt: 180kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 310 cm
Bredd: 224 cm
Höjd: 210 cm

Trä
Rep med stålkärna
Rostfritt stål

Robinia
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Åldersgrupp:

Serie:

Fundament:

3 år

Naturlek

Robinia

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 601 cm
Bredd: 534 cm

145 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 7 timmar

EN 1176

Miljöbedömning:

Underhåll
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Byggvarubedömningen
Sundahus

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

Träsort
Robinia: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året.
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Vesuvius är en av produkterna i vår serie Naturlek som främjar de yngre barnens lek. Här sätts balansnerverna på prov vilket
utmanar barnen både fysiskt och psykiskt. Monteringstid för två personer*: 7 h.
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