Säkerhetsinstruktion
Sibirisk Häst 1-2 år
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Vi är ett företag baserat i
Iggesund, Hälsingland. Vi
tillverkar produkter främst till
Förskolor och
privatpersoner.Vår affärsidé
är att tillverka
kvalitetsprodukter som håller.
De flesta av våra produkter
tillverkar vi i miljövänlig,giftfri
Sibirisk Lärk. Se vår hemsida
för flera av våra produkter.
Där hittar ni även en länk till
vår Webshop.

www.forskoleservice.se
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Sibirisk Häst 1-2 år
Teknisk specifikation
•
Material:Sibirisk Lärk(kropp)
Bomull,metall(grimma) Läder(öron)
Nylon(man) Metall(sammansättning)
Mått: Höjd:690 mm Längd:909 mm
Bredd:400 mm
Vikt:10 kg

•

•

Ytbehandling:
Vi har valt att ej tillsätta några kemiska
preparat för att få en så genuin och giftfri
produkt som möjligt.
Hästen är därför helt obehandlad och
tillverkad av Sibirisk Lärk som är ett giftfritt
naturligt röttåligt material.
Detta behöver normalt sett inte ytbehandlas.
Vill man ha en produkt som står emot röta
ännu bättre och blir något lättare att rengöra
kan man olja in den med träolja.

•

barn.
Hästen är avsedd för en belastning på
max 50 kg.
Tänk på att en viss tipprisk finns
framåt. Se därför till att inga barn
hänger i halsen etc. När ett annat barn
sitter på hästen.
Tänk på att vid användning av
grimmskaft (tyglar) finns en viss
stryprisk, lämna därför aldrig barnet
utom synhåll vid användning av dessa.
När leken är slut ska dessa avlägsnas
från huvudet på hästen och förvaras på
ett säkert sätt.
Se till att inga lösa delar finns på
hästen.
Mycket nöje med er nya
kvalitetsprodukt från:

SÄKERHETSINSTRUKTION
För att CE märkningen på denna produkt ska gälla,
får den endast användas enligt nedanstående
anvisningar.
Täppa Trä AB kan inte på något sätt hållas ansvarig
för skador som kan uppkomma om produkten
används på ett sätt som står i strid mot dessa
instruktioner.
•
•
•
•

Se till att hästen står stadigt innan barnet
placeras på hästen.
Hästen är endast avsedd för åldersgruppen
den är märkt för.
Hästen är godkänd för 1 barn åt gången.
Hästen är endast godkännd för sittande

