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Datablad Huskestativ
Felles for produktene 10110, 10111, 10112, 10113, 10140, 10141, 10142, 10143, 

10200, 10201, 10202, 10203, 10170, 10171, 10172, 10173, 10194, 10230, 10240 
NB: Huskestativene leveres uten sete(r)/fuglerede.

102401023010194

10173101721017110170

10203102021020110200

10143101421014110140

10113101121011110110

Ferdighetstrening:  Balanse, motorikk, årsak/virkning, tyngdekraft, sosialt samspill
Materiale:   Galvanisert, pulverlakkert stål, pulverlakkert aluminium, impregnert, 

FSC-sertifisert limtre av furu avhengig av modell.
Farge:   Grått, blått, grønt, oransje stål, naturfarget treverk avhengig av modell, 

andre farger på forespørsel mot tillegg i pris
Mål:  B320 x D202 x H252 cm  / B195 x D202 x H252 cm avh. av modell
Fallhøyde:  150 cm
Sikkerhetsareal:  B320 x L800 cm, 27 m² / B195 x L800 cm 16m2 avh. av modell
Anbefalt alder:  Fra 1 eller 3 år avhengig av sete/rede
Fundamentering:  I betong
Veil. monteringstid  
uten grunnarbeid:  2,5 t
Sertifisering:  EN 1176, FSC avhengig av modell
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Seter
Du kan velge mellom forskjellige seter 
– for eksempel babysete, dekk eller 
fuglerede.

Huskeoppheng
Varmgalvanisert huske-
oppheng med særdeles 
slitesterke kulelager. 

Stolper
Huskestativene leveres med pulver-
lakkerte stolper i galvanisert stål eller 
aluminium samt behandlede trestolper. 

Kjetting
Huskeseter leveres med 
kjettinger med gummi slange, 
så fingre ikke fryser fast eller 
kommer i klem.  
Fugleredene leveres med 
taifuntau med stålkjerne.

Montering
Svært enkel montering.Utvidelse / påbygg

Stativene kan enkelt utvides 
med så mange påbyggingmod-
uler du ønsker.

Farger
Overliggere kan bestilles i alle 
standard RAL-farger. Standard 
grå er lagerført og har rask 
levering.

Multi-overliggere
Våre overliggere kan benyttes 
til både enkle og doble huske-
seter samt fuglereder!

Væpnet mot vær og vind
Modulhuskestativer med stolper av 
galvanisert stål eller aluminium er 
100% vedlikeholdsfrie. De FSC-ser-
tifiserte trestolpene er behandlet for 
å tåle et krevende klima. Modul-
huskestativene er godkjent etter den 
europeiske standard EN1176.

Å huske er både morsomt og helsebringende!
«Høyere, høyere, høyere!» En jagerpilot suser over himmelen, en sjømann 
vugger på en tømmerflåte, og en lengdehopper slår verdensrekorden med 
mange meter. Husker har både heseblesende fart og myke vuggebevegelser.
 
Gode vaner for å være i aktivitet læres i barndommen. Å huske er en morsom 
aktivitet, hvor hele kroppen må tas i bruk for å få fart på husken. Balansen 
trenes også i takt med at husken svinger mellom sine ytterpunkter, ved 
at balansenerven sender signaler til hjernen om hodets stilling i forhold til 
kropp og tyngdekraft. Motorisk lek bidrar også til utvikling av konsentrasjon 
og læreevne, og betyr mye for psykiske og sosial utvikling. Å gå til fysiske 
utfordringer med trygghet for mestring, gir selvtillit også i sosiale sammen-
henger, spesielt hos barn.


