Gigantis Megaskepp

Produktnummer 780132
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Träsort:

Längd: 2930 cm
Bredd: 1150 cm
Höjd: 580 cm

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

Furu
Halksäker
vattenbeständig
plywood

Färger:

Serie:

Fallutrymme:

Olika färger

Gigantis

Längd: 3240 cm
Bredd: 1610 cm

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Monteringstid:

300 cm

Ja

5 personer: 152 timmar

Åldersgrupp:
5 år +

Tillverkas enligt:
EN 1176
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Underhåll
Material
Rep med stålkärna: Underhållsfritt.
HDPE: Underhållsfritt.
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.

Träsort
Furu: Underhållsfritt. Vill man bevara träets naturliga nya färg så kan man olja eller betsa det en gång om året.
Halksäker vattenbeständig plywood: Underhållsfritt.
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Produktbeskrivning
Gigantis Megaskepp är en härlig kombination av klätterställning och temalek. Kasta loss och ge dig ut på havet och lek sjörövare
och pirater. Här finns allt du kan önska dig; rutschbana, klätternät, gömställe, utkiksplatser och mycket mer. Lek, rörelse och
glädje. Skepp ohoj!
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