Pioneer Drakryggen Rutschkana

Produktnummer 720003-1
Vikt: 160kg
Enhet: st
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 265 cm
Bredd: 71 cm
Höjd: 133 cm

Trä
HDPE
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål

Lärk
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Åldersgrupp:

Färger:

Serie:

3 år +

Olika färger

Pioneer

Produktmärkning:

Fundament:

Fallutrymme:

Svanens
Husproduktportal

W2W (Ek + lärk)
Stål

Längd: 615 cm
Bredd: 370 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

55 cm

Ja

2 personer: 3 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
Rutschkanan är ofta favoriten för de yngsta barnen på lekplatsen. Rutschkanan Drakryggen inbjuder till massor av fantasifulla
rollekar och ger härlig känsla att susa nerför drakens rygg. Den attraktiva designen gör rutschkanan både inbjudande och säker,
även för de yngre barnen. Rutschkanan är en klassiker på lekplatsen, en härlig kombination av spänning, balans- och
konditionsträning och social gemenskap. Denna rutschkana aktiverar barnen när de susar nerför rutschen, klättrar uppför
trätrappan och börjar om igen och igen. Rutschkanan Drakryggen tillhör lekplatsserien Pioneer som har en tilltalande färgsättning
och väcker barns upptäckarlust. Du kanske också funderar på att anlägga en lekplats med Riddare och Drakar som tema?
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