Stand Alone Globen Balanskula Grön

Produktnummer 808278
Vikt: 60kg
Enhet: st

Dimensioner:

Material:

Åldersgrupp:

Höjd: 65 cm
Diameter: 50 cm
Omkrets: 157 cm

Rostfritt stål
Varmförzinkat stål
EPDM gummi

3 år +

Färger:

Serie:

Fundament:

Grön

Stand Alone

Stål

Fallutrymme:

Fallhöjd:

Kräver fallunderlag:

Längd: 350 cm
Bredd: 350 cm

65 cm

Ja

Tillverkas enligt:

Underhåll
Material
Rostfritt stål: Underhållsfritt.
Varmförzinkat stål: Underhållsfritt.
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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
Globen är en roterande balanskula av underhållsfritt och UV-beständigt gummigranulat. Den utmanande balanskulan har många
användningsområden och ger din utemiljö ett nytt och spännande utseende. Globen Balanskula erbjuds i fyra sprakande färger:
gul, grön, röd och blå. Balanskulan passar utmärkt som fristående parkour-element och som en del i hinder- och balansbanor.
Kulan är fastmonterad i en svängbar hållare som gjuts ner i underlaget. Det slutna kullagersystemet gör att kulan kan vända utan
problem och barnen kan själva bestämma hastigheten. Gummigranulat är ett mjukt och smidigt material som dessutom är
snabbtorkande och har en halkfri yta så att barnen inte ska trilla av så lätt. Globen Balanskula ingår i vår serie Stand Alone där du
hittar många fräcka produkter till ditt lekplatsprojekt.
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