Informacje o produkcie
Utworzono 11-04-2021

Little Tikes Drewniany Plac Zabaw Buckingham
Cena :
2.159,00 zł
Nr katalogowy : 171802
Producent : LITTLE TIKES
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
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Drewniany plac zabaw, bujawki, zjeżdżalnia
Drewniany zestaw bujawek "Buckingham" składa się z tradycyjnego siedziska, które można wymienić na
siedzisko bezpieczne. Do huśtania można dysk, zawieszony na linie, na którym dzieci mogą obracać się
we wszystkie strony - idealny dla starszych dzieci, a także bujawka - opona, na której może bujać się
jednocześnie dwójka dzieci. Trójpoziomowy Mega zestaw dla aktywnych maluchów - Buckingham,
amerykańskiej firmy Little Tikes.
Dzieci znajdą tu wiele atrakcji: zjeżdżalnia o długości 180 cm, drabinki, ścianka wspinaczkowa i platforma,
do której przytwierdzona jest zjeżdżalnia, wieża z platformą i drewniany dach, piaskownica.
Na placu zabaw może bawić się jednocześnie sześcioro dzieci.

Konstrukcja drewniana składa się z belek sosnowych najwyższej jakości o średnicy 8 cm i górnej o
średnicy 10 cm z wykorzystaniem elementów metalowych i plastikowych. Elementy zestawu połączone są
za pomocą stalowych łączników co zapewnia masywność oraz trwałość konstrukcji.
Metalowe części pokryte są farbą odporną na warunki atmosferyczne.
Elementy drewniane natomiast są impregnowane (klasa 4 - najwyższa klasa impregnacji drewna stosowana w
zabawkach ogrodowych).
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Bujawka firmy Little Tikes to oryginalny amerykański produkt, który posłuży twoim dzieciom przez wiele lat dzięki
możliwości regulowania wysokości. Maksymalne obciążenie huśtawek:do 50 kg / siedzisko.
Bujawka przeznaczona jest do samodzielnego montażu dostarczonych elementów.
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Wielkość przesyłki: 5 paczek:
480 dł. x 200 szer. x 306 wys.

belki 3,45 x 0,27 x 0,2
belki 2,75 x 0,25 x 0,23
elementy montażowe 1,90 x 0,46 x 0,48
platformy 0,80 x 0,80 x 0,35
pozostałe elementy drewniane 1,30 x 0,29 x 0,3
Waga przesyłki: 218 kg
Drewniane elementy huśtawki posiadają certyfikat :
- CTB, który potwierdza fakt zabezpieczenia drewna przed insektami,wilgocią i grzybami
- FSC, który jest dowodem przestrzegania zasad ekologii w procesach produkcji leśnej
- SGS, który potwierdza zobowiązanie fabryki do odpowiedzialnego zarządzania surowcami i produkcję z drewna z
odnawialnych źródeł
Plac zabaw Buckingham to kompleksowy zestaw ogrodowy.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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uwaga:
plac zabaw dostępny wyłącznie na zamowienie, prosimy zadzwonić lub napisać @ celem ustalenia dostępności i
kosztów transportu ( na tą chwilę wysyłka to koszt ok 350 zł.)
Nie realizujemy zamówień za pobraniem.

