Fiskebåt

Produktnummer 719423
Vikt: 450kg
Enhet: st
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 395 cm
Bredd: 386 cm
Höjd: 216 cm

Trä
HDPE
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål

Lärk
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Åldersgrupp:

Färger:

Serie:

1 år

Olika färger

Classic Nature

Produktmärkning:

Fundament:

Fallutrymme:

Tillgänglighetsanpassad
Svanens
Husproduktportal

W2W (Ek + lärk)

Längd: 700 cm
Bredd: 737 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

55 cm

Ja

2 personer: 8 timmar

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
HDPE: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: Underhållsfritt.

Träsort
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.
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Fiskebåten lockar barnen till rollek på lekplatsen. Här får barnen leka fritt och hitta på vad som faller dem in. Barnen kan vara
sjörövare, fiskare eller varför inte seglare? Det är endast fantasin som sätter stopp för lekandet på fiskebåten. Classic Nature
passar in i alla miljöer tack vare de diskreta färgerna och den tilltalande designen. Monteringstid för två personer*: 8 h.
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