
Skaterrampe Hel Pyramide H:40 cm
Varenummer:111288

Hel pyramide skateboard rampe på 40 cm. i højden
og 2,8 x 2,8 meter lang og bred. Skateboard
rampen er ikke så høj, så den er perfekt til
nybegyndere, på både skateboard, rulleskøjter,
løbehjul og BMX cykel, som vil øve sig i at flyve
over en skaterrampe, lave grinds eller bare køre
op og ned af en rampe.

Rampen måler: H:40 x B:280 x L:280 cm.

NB: Pas på hovedet - Husk hjelmen (v.nr. 24376).

Se hvordan du skater på en pyramide her:
https://www.youtube.com/watch?v=O3fJwVpYsNY

Ramperne er produceret af proffesionelle skateboardere,
efter sikkerhedskravene i standarden EN14974:2010.
Alle ramper har 2 lag krydsfinér på konstruktionen
og således kan det øverste lag nemt udskiftes, når
det bliver slidt ned.

Vores skateboardramper er bygget i en meget robust
kvalitet af vandfast krydsfinér (med cirka 10 års
holdbarhed) og varmgalvaniseret stål.

- Øverste lag er en 9 mm vandfast krydsfinér plade,
med antislip belægning.
- Nederste lag er en 9-15 mm lamineret og vandfast
krydsfinér plade.
- Sider og bagbeklædning er en 9-12 mm lamineret
og vandfast krydsfinér.
- Rammen er lavet af 15-18 mm konstruktions tømmer.
- Copingen er lavet af varmgalvaniseret stål.

NB: Alle vores skateboardramper kan produceres med
de professionelle skatelite composit fiberplader,
som også bruges på ramperne i eksempelvis X-Games.

- Man brænder ikke huden ved kontakt!
- Pladerne udvider sig ikke v. temperaturændring!
- Pladerne er brandsikre og restistente imod svamp!

Ønskes en professionel rampe, så kontakt os for tilbud.

Kontakt Nikostine på telefon: 86 60 37 20.

Varenummer: 111288

Leveringstid: 3-6 uger

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Legepladser

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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