Gigantis Klätterraket

Produktnummer 780126
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Längd: 1240 cm
Bredd: 1240 cm
Höjd: 800 cm

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

5 år

Serie:

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Gigantis

Längd: 1450 cm
Bredd: 1450 cm

200 cm

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

Tillverkas enligt:

Ja

2 personer: 16 timmar

EN 1176

Färger:
Olika färger

Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.

Tress Sport & Lek AB Gasverksgatan 9
252 18 Helsingborg info@tress.se
Vi på Tress Utemiljö brinner för att inspirera barn, ungdomar och
vuxna till ett mer aktivt och rörelserikt liv genom att erbjuda roliga och
inspirerande produkter inom lekplats, sport och parkmiljö. Vår
viktigaste uppgift är att hjälpa dig att välja rätt produkt till ditt projekt.

www.tressutemiljö.se
www.tress.se

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 Klätterraket inbjuder verkligen till klättring och rollek! Med styrka och mod klättrar barnen ända upp i toppen av raketen,
som är åtta meter hög. Fantisera om en resa ut i rymden tillsammans med kompisarna. Att hänga i nätet känns nästan som att
vara viktlös. Lift off!
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