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Datablad RN2900 Klatreskib 1 MATERIALER:

Bolte og møtrikker

RUDECO’s legeredskaber er samlet med 

bolte og låsemøtrikker i varm-

galvaniseret eller rustfrit stål.  

Robinia

Rudeco Multihuse bruger Robinia stolper 

som er fremstillet af træsorten Robinia 

Pseudoaccacia, der 

har helt unikke egenskaber, når det handler 

om styrke og lang levetid. 

Rubinia stammerne består næsten ude-

lukkende af kernetræ, og derfor holder de 

ekstremt længe – adskillige år længere end 

Eg, der ellers er kendt for at have stor, 

naturlig holdbarhed.

Rudeco anvender alene afsplin-

tet Robinie. Ved afsplintet for-

stås, at det yderste barklag på 

stammen er fjernet sammen 

med den yderste bløde del – 

den såkaldte splint, og tilbage 

er det stærke kernetræ.

TopWood (Douglas)

Alt træ er TopWood (Douglas), der 

kommer fra Nord-sverige og vokser kun 

3-4 måneder om året. Træet behandles 

med godkendt maling/ træbeskyttelse, der 

indeholder et svampedræbende middel - 

fungicider. Såfremt garantien fortsat skal 

opretholdes, er det et krav, at produkterne 

mindst en gang årligt behandles med træbe-

skyttelse, der indeholder svampedræbende 

midler – fungicider, og at bestemmelserne i 

den medfølgende logbog overholdes. Træ 

i Rudeco Klassisk, leveres farven gylden 

natur.

GODKENDT EFTER EN1176

Hos RUDECO vægter vi sikkerheden højt. 

Derfor producerer vi alle legeredskaber efter 

DS / EN1176  2018.
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RUDECO’s legeredskaber er samlet med 

bolte og låsemøtrikker i varmgalvaniseret 

eller rustfrit stål.

Robinia 

Robinia træet behandles med 

godkendt maling/træbe-

skyttelse, der indeholder 

et svampedræbende 

middel - fungicider. 

Såfremt garantien 

fortsat skal opret-

holdes, er det et 

krav, at produkterne 

mindst en gang årligt 

behandles med træbe-

skyttelse, der indeholder 

svampedræbende midler – 

fungicider, f. eks Gori 44, og at 

bestemmelserne i den medfølgende 

Logbog overholdes.

Tov og gummi

Alle tov og net er fremstillet af taifuntov med 

6 slåninger med hver 8 ståltråde – altså i alt 

48 ståltråde. Dette giver en brudstyrke på 

4500 kg, og tovet er derfor modstandsdyg-

tigt over for hærværk. Tovet mørner ikke og 

bliver heller ikke slapt ved brug.

Gummiplateauer er lavet af kraftigt gummi.

GODKENDT EFTER EN1176

Hos RUDECO vægter vi sikkerheden højt. 

Derfor producerer vi alle legeredskaber efter 

DS / EN1176  2018.
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Klatreskib 1
Varenummer: RN2900
Sikkerhedsareal: 1400 x 700cm
Total højde: 220 cm
Faldhøjde: 150 cm
Aldersgruppe: +4 år
Normer:  EN1176


