Strömmen vattenlek

Produktnummer 713315
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 200 cm
Bredd: 18 cm
Höjd: 60 cm

Trä
Varmförzinkat stål

Robinia

Miljöbedömning:

Åldersgrupp:

Serie:

Fundament:

1 år +

Naturlek

Nedgjutning
Robinia

Fallutrymme:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Längd: 500 cm
Bredd: 318 cm

Nej

2 personer: 1.5 timmar

Byggvarubedömningen
Sundahus

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
Varmförzinkat stål: Underhållsfritt.
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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
Strömmen vattenlek är en massiv lutande stock av robiniaträ med utskuren skålning. Här kan barnen aktiveras med vattenlek i
många timmar. Det går även utmärkt att rulla kulor eller små bollar om du inte har tillgång till vatten alltid. Spännande lek oavsett i
vilken ände du står.
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