Spock

Produktnummer 717120
Vikt: 80kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 200 cm
Bredd: 85 cm
Höjd: 73 cm

HDPE
Pulverlackerat stål

2 år +

Tillverkas enligt:
Miljöbedömning:

Färger:

Serie:

Produktmärkning:

Olika färger

Solaris

Tillgänglighetsanpassad

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Stål

Längd: 418 cm
Bredd: 306 cm

86 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Ja

2 personer: 2 timmar

Byggvarubedömningen
Sundahus

Underhåll
Material
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HDPE: Underhållsfritt.
Pulverlackerat stål: Underhållsfritt. Skulle det bli någon repa i lacken bör man lägga på ett rostskydd för att inte rosten ska sprida
sig.
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Produktbeskrivning
Spock är en gungbräda i vår serie Solaris som vänder sig till barn från tre år och uppåt. På gungbrädan får barnen möjlighet att
utveckla sin balans samt sin koordination samtidigt som man leker i ett roligt moment. Monteringstid för två personer*: 2 h.
Första bilden visar standardfärgen. Ange önskad färgsättning vid beställning.
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