Gigantis Klätternät 6

Produktnummer 780122
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 800 cm
Bredd: 800 cm
Höjd: 400 cm

Rep med stålkärna
PE-platta/polyethylene
Rostfritt stål
Pulverlackerat stål
EPDM gummi

3 år

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 960 cm
Bredd: 960 cm

100 cm

Ja

Färger:
Olika färger

Tillverkas enligt:
EN 1176

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
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PE-platta/polyethylene: 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.
EPDM gummi: Ytan bör tvättas en gång om året för att behålla sin naturliga färg och för att behålla svikten så att inte sandkorn
gör ytan för hård.
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Produktbeskrivning
Gigantis Klätternät 6 är utformad som en pyramid med horisontella nivåer inuti. Barnen kan tryggt klättra fyra meter upp i toppen
för att belönas med en fantastisk utsikt. Förutom upplevelsen stimuleras både kroppen och sinnena av utmaningarna i en
klättrares värld.
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