Boulder Rocks klätterstenar set 1
1 st 1,65 m, 1 st 3,45 m, 1 st 4,15 m

Produktnummer 740303
Vikt: 6300kg
Enhet: Set

Material:

Träsort:

Färger:

Trä
Betong
Glasfiber

Plywood

Grå
Olika färger

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 1453 cm
Bredd: 1071 cm

295 cm

Ja

Miljöbedömning:

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
Betong: Underhållsfritt.
Glasfiber: Underhållsfritt.
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Byggvarubedömningen

Träsort
Plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Komplett set med tre klätterstenar i tre olika storlekar som erbjuder kul och varierad klättring för barn i alla åldrar. Paketet
innehåller en "liten", en "mellan" och en "stor" Boulder Rock. Det är en fantastisk utomhusaktivitet och passar perfekt på skolgård
eller lekplats. Boulder Rocks tillverkas av glasfiberkomposit på en plywoodstomme. Ytan står emot slitage och ger klättraren rätt
friktion. De två mindre stenarna levereras färdigmonterade, och den största kommer i två delar som enkelt monteras ihop.
Boulder Rocks kan levereras enskilda och i flera färdiga kombinationspaket med stenar i olika storlekar. Boulder Rocks
levereras i grå som standard men finns även i sandfärg som tillval till en extra kostnad på 5 %.
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