Gungställning stål fågelbo 90 cm + 2
platser
Inkl. fågelbogunga Ø 90 cm.

Produktnummer 720132
Vikt: 250kg
Enhet: st
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Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 726 cm
Bredd: 194 cm
Höjd: 229 cm
Diameter: 90 cm
Omkrets: 282.6 cm

Rep med stålkärna
PE-platta/polyethylene
Nylon
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål

3 år +

Serie:

Fundament:

Fallutrymme:

Atlantis

Stål

Längd: 626 cm
Bredd: 750 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

140 cm

Ja

2 personer: 3 timmar

Miljöbedömning:
Byggvarubedömningen
Sundahus

Färger:
Olika färger

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
PE-platta/polyethylene: Underhållsfritt.
Nylon: Underhållsfritt.
Rostfritt stål: 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
Gungställning av stål med totalt tre platser, där en fågelbogunga på Ø 90 cm ingår. Välj själv vilka sorters gungor du vill hänga
upp på de andra två platserna. Då kan du skapa en härlig mix för olika åldrar.
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