Sandlekhus späckhuggaren

Produktnummer 720007-1
Vikt: 330kg
Enhet: st
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vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
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Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 394 cm
Bredd: 205 cm
Höjd: 216 cm

Trä
HDPE
PE-platta/polyethylene
Stålplattor täckta i
plastisol

Lärk
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Åldersgrupp:
1 år +

Färger:

Serie:

Produktmärkning:

Olika färger

Discovery

Svanens
Husproduktportal

Fundament:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

W2W (Ek + lärk)

Längd: 687 cm
Bredd: 489 cm

34 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Nej

2 personer: 6 timmar

EN 1176

Underhåll
Material
HDPE: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Stålplattor täckta i plastisol: 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
Sandlekhus Späckhuggaren är en av produkterna i vår Discoveryserie. Lekställningen med sandlåda tillåter att flera barn är
aktiva samtidigt och lägger därmed grunden för rollek mellan barnen. Lekställningen är en av produkterna i temat som heter
havet och med dess design skapas en känsla av att man leker i havet. Kombinerar man dessutom lekställningen med andra
produkter under temat så blir känslan ännu tydligare. Monteringstid för två personer*: 6 h.
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