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TRÄGUNGA ACTIV
HIGH
Trägunga Active High har en gedigen konstruktion för att ge säkerhet och
lekglädje för arnen. Den extra höga gungan har två enkelgungor,
klätternät och klättersteg. De helsvetsade infästningarna mellan en och
om gör hela gungställningen mcket stail. Gungan har kraftiga
klämringar för upphängning av gungsitsarna. Förankringsjärn medföljer
för att uppnå en stail och säker förankring i marken.

Träet är trckimpregnerat, träskddsklass NTR A
(Nordiska Träskddsrådet). Det innehåller varken
arsenik eller krom. Testade enligt Lekstandard N 71
och klarar de tu肀a kemtester som krävs.
Viss sprickildning kan förekomma. Trä är ett levande
material!
Är C- och TÜV- godkänd för lek i den privata
trädgården.
Tillverkad i verige
Max last

50 kg per sits

Platsehov

2950 x 2500 mm

genvikt

96 kg

AN

7318890040888

Antal per UR-pall

12 per pall (trästativ)

Diameter

en 80 mm, om 100 mm

Volm per stck

300 dm3

ra att veta

Totalmått

H 2500 x L 2950 mm

Kolli 1

2950 x 280 x 160 mm, 47 kg, andat kolli
med fra en och om

Omggnation/förändring av gungställningens
konstruktion/utseende sker på egen risk.
Ändringar kan påverka hållarheten. Hör ruk
frånsäger sig ansvaret om en omggnation görs.

Reservdelar

Kolli 2

2700 x 160 x 160 mm, 16 kg, andat kolli
med två en

Kolli 3

800 x 270 x 480 mm, 33 kg,
monteringssats inkl. enkelgungor,
klätternät, klätterpinnar och
förankringsdon i en låda

PLATIT TRÄGUNGA HIGH KOMPL. (Art.nr
76015)
KLÄTTRNÄT 2200x1500 (Art.nr 76200)
KLAMMR MD KARINHAK 2st/Förp (Art.nr
79305)
FÖRANKRINGJÄRN TILL TRÄGUNGA (Art.nr
84404)

Hantverk och kvalitet hela vägen
När du köper en Hör ruk-produkt får du trgghet och säkerhet på köpet. amtliga produkter testas och provas
minutiöst för att värna om funktion och säkerhet. Våra lekredskap är förstås C-märkta och godkända enligt
Lekstandarden N-71. Många av våra lekredskap är också testade och godkända av TÜV. Företaget är kvalitets- och
miljöcerti肀erat enligt IO 9001 och IO 14001.
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