
Max last 50 kg per sits

Egenvikt 259 kg

Banhöjd 1500 mm

Antal per EUR-pall 1 per pall

Volym per styck 1,7 m3

Totalmått Höjd 3290 mm, Bredd 4900 mm,
Längd 4900 mm

Kolli 1 2700 x 800 x 500 mm, pall med trä
till torn

Kolli 2 2960 x 500 x 300 mm, låda med
rutschbana och monteringssats

Kolli 3 570 x 285 x 390 mm, låda med
monteringssats till gunga

Kolli 4 2700 x 260 x 120 mm, pall med trä till
gunga

Platsbehov 8900 x 8900 mm

EAN 7318890042134

Innehåll Trä i uppsågade längder. Rutschbana.
Monteringssats för lektorn innehållande
monteringsanvisning, fästelement,
handtag och förankringsjärn.
Monteringssats för klättervägg
innehållande monteringsanvisning,
fästelement och klätterstenar.
Monteringssats för gunga innehållande
monteringsanvisning, fästelement, fästen
för bom och ben, upphängningskrokar
samt förankringsjärn. Två svarta
gungsitsar.

Bra att veta Tornet levereras med förankringsjärn.
Europeiskt furuträ som är impregnerat
för lång hållbarhet. Fritt från krom och
arsenik. Sandlåda i skuggan. Utförlig
monteringsanvisning på svenska ingår.

Rutschbana En högkvalitativ rutschbana ingår. Banan
är tillverkad i Holland. Den står emot
väder och vind på ett utomordentligt sätt.
Rutschbanan är inte lika brant som
många rutschbanor på marknaden. Våra
banor är något längre och ger ditt barn en
säker åktur. Rutschbanans längd är 295
cm.

Rutschbana forts. Rutschbanan har hål för vattenslang. Med
en slangklämma så fäster du
vattenslangen och banan kan användas
som vattenrutschbana.

4213

LEKTORN BEACH
HUT MED GUNGA
Hörby Bruk är agent för det Belgiska kvalitetsvarumärket Blue
Rabbit. Vi erbjuder fyra högkvalitativa lektorn i vårt sortiment
för 2018. Lektornen inbjuder till mycket lek och rörelse. Här får
fantasin fritt spelrum och det är inte bara leken i sig som
utvecklar. Att visa hänsyn, träna motoriken och öva balansen
till exempel. Med Blue Rabbit får barnen tillgång till ett
kreativt lärande.

Alla delar ingår. Det ingår två svarta långsitsar. Inga extra
kostnader tillkommer.
Mycket rejäla lektorn med trä i kraftiga dimensioner och en
golvhöjd på hela 150 cm.
Impregnerat trä sågat i rätt längder med slipade och
rundade kanter.
Stolpar: 88 x 88 mm Reglar: 36 x72 mm Brädor: 22 x 135
mm

Hantverk och kvalitet hela vägen
När du köper en Hörby Bruk-produkt får du trygghet och säkerhet på köpet. Samtliga produkter testas
och provas minutiöst för att värna om funktion och säkerhet. Våra lekredskap är förstås CE-märkta
och godkända enligt Lekstandarden EN-71. Många av våra lekredskap är också testade och godkända
av TÜV. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Telefon 0415-167 70 | info@horbybruk.se Besöksadress:
Slakterigatan 5, 242 21 Hörby
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