Katla

Produktnummer 713100
Vikt: 400kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 478 cm
Bredd: 265 cm
Höjd: 240 cm

Trä
Rep med stålkärna
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål

Robinia
Lärk

Miljöbedömning:

Åldersgrupp:
3 år

Serie:

Fundament:

Fallutrymme:

Naturlek

Robinia

Längd: 778 cm
Bredd: 610 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

233 cm

Ja

2 personer: 20 timmar

Tillverkas enligt:
EN 1176
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Sundahus

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: 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.
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
Katla är en av klätterställningarna i vår serie Naturlek. Barn älskar att leka i produkter från naturen. Därför har vi skapat denna
klätterställning i naturens egna former. Klätterställningen lockar till rollspel och har många utmanings- möjligheter för barnen.
Monteringstid för två personer*: 10 h.
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