
Fuglerede træ i stål - Højde 6 meter
Varenummer:76308

Et 6 meter højt klatretræ med 4 fuglereder og klatrenet.
Klatretræet er bygget op omkring en 6 meter høj varmgalvaniseret
og pulverlakeret stålmast på Ø:19,4 cm, som har 3 store stålrør
som træets 6 grene, der går ud fra toppen af træet. I "grenene"
hænger der fire fuglereder (kendt fra fugleredegyngen) og så er
der ellers klatrenet (lavet af superstærkt taifun tov) for alle
pengene. Klatretræet har 2 rebstiger og 2 klatre-skorsten, som
fører op til fuglerederne og under det hele er der et stort
skævvredet drage-klatrenet. Alle metaldele er lavet af rustfrit
stål eller varmgalvaniseret stål. Tovene er lavet af
Hercules reb og net (Ø:16 mm / 6 trådet / PPM m. stålkerne).

Det er bevist at børns evne til at tænke abstrakt
hænger sammen med deres mulighed for at udfolde
sig fysisk. Det kræver både koordination,
udholdenhed og balance at forcere et klatretræ i
denne størrelse. Dette gør klatretræet
til det ideelle legeredskab for børn i seksårs
alderen og opefter.

Bemærk: Klatrestativet er TÜV-certificeret.
Klatrestativet er vedligeholdelsesfrit.

Alder: Fra 6 år.
Fuglereder: 4 stk.
Højde: 6 meter.
Størrelse: Ø:8,37 meter.
Sikkerhedsareal: Ø:11,3 meter.
Max faldhøjde: 2,80 meter.
Stålmast: Ø 19,4 cm. Længde 6 meter - Varm galvaniseret.
Samlinger: Sorte plastik kryds.
Tov: Hercules Reb (Ø 16 mm. 6 trådet, PPM m. stålkerne).

Varenummer: 76308

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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