Boulder Rock liten klättersten
1,65 m

Produktnummer 740300
Vikt: 1000kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 250 cm
Bredd: 150 cm
Höjd: 165 cm

Trä
Betong
Glasfiber

Plywood

Åldersgrupp:

Färger:

Levereras:

3 år +

Grå
Olika färger

Monterad

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 550 cm
Bredd: 450 cm

150 cm

Ja

Miljöbedömning:

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
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Byggvarubedömningen

Betong: Underhållsfritt.
Glasfiber: Underhållsfritt.

Träsort
Plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Boulder Rocks är en fantastisk utomhusaktivitet och ett riktigt roligt inslag på skolgården eller lekplatsen. En Boulder Rock är en
klättersten som erbjuder otroligt varierad klättring. Klättersten "liten" passar bra till nybörjare och de yngre barnen, perfekt på
förskolan. Boulder Rocks tillverkas av glasfiberkomposit på en plywoodstomme. Ytan står emot slitage och ger klättraren rätt
friktion. Stenen levereras färdigmonterad och behöver inte förankras då den är viktad med betong i botten. Boulder Rocks finns i
flera olika storlekar och modeller och även i färdiga kombinationspaket. Boulder Rocks levereras i grå som standard men finns
även i sandfärg som tillval till en extra kostnad på 5 %.
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