Abilica Online
Trindsøvej 12, 8000 Aarhus C | Vesterlundvej 13, 2730 Herlev | Rørhaven 6, 7100 Vejle
Tlf. 70 270 279 | info@abilicaonline.dk | www.abilicaonline.dk

BERG Playbase TL Large - Legestativ
H
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12.679,- inkl. moms
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10.143,- ekskl. moms

Tekniske data
Længde x bredde x højde:

380 x 100 x 245 cm

Farve:

Sort

Vægt:

118 kg

BERGs første legestativ, som er beregnet til LEG, SPORT og LOUNGE i haven for hele familien!
Denne model er TL-modellen, som betyder, at den kommer med stige (L) på den ene side og med gymnastik stang (T) på den
anden.
Large-modellen kommer med 6 'abe barer' og dermed også længere end Medium-modellen, hvilket giver mere plads til leg
og tilbehør.
Et helt nyt koncept til udendørs leg i haven. Design din egen legeplads-, fitness- eller loungesæt eller skab en kombination,
som passer perfekt til din familie. Det omfattende sortiment gør det nemt at kombinere leg-, sport- og lounge-tilbehør til at
skabe din egen personlige BERG PlayBase!
FAMILIE LEG
Bestig Mount Everest eller sving dig op til stjernerne. Hvad end du ønsker. Alle kombinationer er designet på en sådan
måde, at børnene udfordres igen og igen. Vælg en babygynge , trægynge, gummigynge, tallerkengynge , net-/sansegynge,
klatrenet og ikke mindst klatrevæg.
FAMILIE SPORT
Opret dit eget personlige fitnessstudie til din individuelle træning eller til en træning med hele familien. Uanset om du
beslutter dig for at træne cardio eller styrketræning - med PlayBase sports tilbehør er alle kombinationer tilgængelige for
dig. Du har valget mellem trapezgynge, boksesæk, Gymnastikringe og klatrevæg.
FAMILIE LOUNGE
I kan nyde fritiden optimalt med PlayBase Lounge, som tilbyder den allerbedste afslapning. Til børn har vi en sansegynge
(tilkøb), så de kan falde til ro. Eller nyd en god bog sammen i hængekøjen og luk derefter øjnene, og gyng frem og tilbage
imens i nyder solen.
Stellet kommer i en lækker sort lakering, som er lagt oven på det lækre stål-legestativ.
For at beskytte stellet mod korrosion (rust), er stålet galvaniseret og blevet belagt med speciel anti-korrosions belægning
samt en pulver belægning, så det holder i mange år.

Til udgravning
For at give den nødsagede stabilitet skal stellet nedgraves i hver side med en max dybde på 50 cm.
Der vil i de fleste haver ikke være behov for andet en jord til genopfyldning af hullet.

