Villerkulla

Produktnummer 713230
Vikt: 680kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 718 cm
Bredd: 427 cm
Höjd: 270 cm

Trä
Rep med stålkärna
HDPE
Rostfritt stål

Robinia
Lärk

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Åldersgrupp:
3 år +

Färger:

Serie:

Fundament:

Olika färger

Dreamworld

Robinia

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 1017 cm
Bredd: 734 cm

225 cm

Ja

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

2 personer: 24 timmar

EN 1176

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
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.

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
HDPE: 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
Villerkulla är en klätterställning som dessutom är präglad av balansövningar. Här ges barnen möjlighet att ta sig runt
klätterställningen och utmana sina egna förmågor för att lyckas. Med moment som kräver koncentration och fysik så ger
Villerkulla utvecklingsmöjligheter både psykiskt och fysiskt. Villerkullas design är också inbjudande med sina färger och
spännande utformning. Monteringstid för två personer*: 24 h.
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