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Batuudi võrk 2 7 m
Võrkpüramiid 2,7 m. võrkpüramiidi mõõdud: L 3560 mm x H 2700 mm;
kinnitusposti mõõdud: H 2900 mm x Ø 120 mm; ankrud maapinda
kinnitamiseks; köie Ø 16 mm . Batuudi võrk 4 2 T n o arv as.. Batuudi turvavõrk
Lex, 4,6 m läbimõõduga batuut (10 varrast) Selle. Season 4, Episode 7 TV-G HD
SD. 5 days ago. 7 klass loodusõpetus eesliited.. Batuudi turvavõrk Lex, 4,6 m
läbimõõduga batuut (10 varrast) Selle. SEE EXAMPLES 2 AND 1 32. 1210 33.
Püramiidi kõrgus on 2,7m. Komplektis on ronimisvõrk (must), kesktoru, ankrud
ja kinnitused võrgu kinnitamiseks maasse. Püramiid tuleks betoneerida maasse.
Nov 27, 2021. Peaasi e Batuudi võrk 2 7 m 9 klassi lõpetaja meelespea.. Bmw
e32 3 0 3 märtsil 1867 Tornimäe 5 notarid.. Kivikas k tartu kooliteed 3 0 tfsi . 6
days ago. 7 dm in m. Linavästriku tee 6 pringi.. Playstation 2 grand theft auto
san andreas eesti. 2 quick start ühega. Batuudi võrk 4 26. Shoppa
veebikaubamajas meeletu valik erinevaid batuute ja batuudi tarvikuid..
Garden4you. Batuudi turvavõrk 426 cm 4 jalaga batuudile, 8 postiga. Batuutide
müük. Batuut 4,0+ turvavõrk 2,7m. Tehnilised andmed: Uus mudel ! Ühe
hüppaja kaal max 100 kg.Kolme hüppaja kaal 3×60 kg.= 180 kg. Läbimõõt 4m
. Batuudi turvavõrk on valmistatud tugevast, kuid katsudes pehmest
ilmastikukindlast. Värvus: must; Materjal: PE; Võrgu suurus: 3,2 x 1,8 m (D x
K) . Seisukord: uus. Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Estonia. Kogus: 164. Tarneaeg:
7 päeva. Transport: Kuller: 3.99 EUR. Tagastamine: Nõustun eseme tagasi
võtma 14 . Batuudi osa tüüp: Võrk; Sobib batuutidele läbimõõduga: 305 cm. (2)
· Hüppepind Besk Jump Mat for 96 Springs 4.27m. 65,05 € / tk. Olete Osta.ee
teavitused veebilehitsejas keelanud. Aktiveerimiseks klikake URLi rea ees
olevale ikoonile ja lubage teavitused Osta.ee keskkonnast. 487cm
läbimõõduga. Eriomaduste poolest pöörame tähelepanu käetoele, redelile,
turvavõrgule ja turvaäärele. Ülepakkumis teavitused ilmuvad Sinu ekraanile, et
saaksid aegsalt reageerida. Aktiveerimiseks vajuta nupule "Luba". The robust,
curved poles provide more space between the Safety Net and the pole and
therefore provide extra safety. Sildid: laste mänguväljak, mänguväljak,
mänguväljak võrkpüramiid, mänguväljaku müük, mänguväljakud, võrkpüramiid,
võrkpüramiidid. The Airflow jumping mat allows 50% more airflow. This results
in better jumping comfort and higher and more flexible jumping! Extra safety
due to the thick PVC protective edge. Zinc-coated steel frame 3 stable double
net poles Protective padding 42 high-quality and safe springs Removable safety
net Frame height:??approx. 60 cm Trampoline diameter:??250 cm Jumping mat
diameter:??195 cm Trampoline height (incl. net):??250 cm Trampoline weight
limit:??120 kg Trampoline weight:??35 kg Suitable for TEENren aged 8 and over
Suitable for outdoor use Image for illustration purposes only Trampoline
diameter: 250 cmWeight limit: 120 kgWeight: 35 kgHandle: noTrampoline
height: 60 cmNumber of legs: 3 (u-shaped)Safety net: yesStepladder:
yesHeight of the safety net: 190 cm. Palun kinnita, et soovid antud eset lisada
lemmikute nimekirja. Diameter: 430 cmTrampoline height: 315 cmColour:
GreenTrampoline Type: ChampionNumber of springs: 128Entrance height: 95
cmRecommended maximal user weight: 120 kgCE Certified: YesTested max.
weight for users: 600 kg. Kontrollige, et SMSi teel saabunud kontrollkood ühtiks
koodiga mida näete siin. High-quality, dimensionally stable netting that feels
soft to the touch. Trampoline BERG Grand Favorit InGround 520 Black + Safety
Net Comfort. Thanks to the reinforced upper edge (made of fibreglass poles),
the Safety Net is always nice and taut. Studies have shown that trampolining is
suitable for people who do fitness training or who want to lose weight. In other
words, it is good for your health! The BERG Champion FlatGround is perfectly
integrated in your garden. The sturdy frame of this trampoline is entirely sunk
into the ground. All that you see are the protective edge and the jumping mat.
You can make nice light jumps on this trampoline. This is because the
trampoline has TwinSpring springs to ensure better jumps, and an AirFlow
jumping mat for higher jumps. The special noise-reducing straps allow the air
underneath the trampoline to escape and the protective edge will not rattle
against the jumping mat. It doesn???t matter which one you choose, with a

BERG Champion FlatGround you choose quality. Kategooriad: Batuudi tarvikud,
Mängud ja mänguasjad, Õue mänguasjad. Tere. Kas sellele saab tulla täna,
kohe järgi ka? Trampoline BERG Elite Regular 430 Green + Safety Net DLX XL.
Transport Tallinna piirkonnas tasuta.Tööaeg E-L kl.10-20 Batuudi kokkupanek
Tallinna piirkonnas 65 eur. Kontrollige, et SMSi teel saabunud kontrollkood
ühtiks koodiga mida näete siin. Millisele lapsele ei meeldiks õues mängida ning
batuudil hüpates enda päevi veeta? Suvel on batuudil hüppamine eriline
nauding - päike, soe õhk, mõnus meeleolu ning aktiivne viis päeva veetmiseks.
Shoppa netikaubamajas suur valik. Seda eset saad osta ka siis, kui ei oma veel
Osta.ee kontot. - Intess alates 0% - Lepingutasu alates 0 eurost - Periood kuni 4
aastat ESTO järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70-aastased Eesti Vabariigi
kodanikud. ESTO järelmaksu on võimalik vormistada kiirelt ja mugavalt ka
juriidilisele isikule. ESTO järelmaksu pakkujaks on ESTO AS (reg. kood
14180709). Vaata lähemalt esto.ee. Iga finantsotsusega kaasnevad risTEEN ja
kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi
mõelda. Näiteks 1500-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud
intressiga 14.90% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse
määr 34.74%, kuumakse suurus 146.37 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav
kogusumma 1756.68 eurot. Järelmaks on finantskohustus ning enne otsuse
tegemist tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu ESTO
AS töötajaga või muu asjatundjaga. The patented frame is easy to assemble
and install. Osta krediiti pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega ja küsi nõu
asjatundjalt. Krediidi kulukuse määr on 23,03% aastas järgmistel
näidistingimustel: laenusumma 2000€, intress 19,9% jäägilt aastas
(fikseeritud), lepingutasu 29,9€, laenu tasumise periood 40 kuud, tasumine
igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 2783,01€ ja
tagasimaksete summa 2753,11€. DVD Love&Other drugs, Bride wars,the Devil
wears Prada(600). The Airflow jumping mat allows 50% more airflow. This
results in better jumping comfort and higher and more flexible jumping! Antud
isikukoodiga ei ole veel Osta.ee keskkonnas ühtegi kontot. Jätkamiseks palun
valige endale kasutajanimi ja sisestage e-mail. Hoonestamata kinnistu Terra tee
22, Vääna-Jõesuu (2044 m²). Tehnilised andmed: Uus mudel! Ühe hüppaja kaal
max 100 kg.Kolme hüppaja kaal 3×60 kg.= 180 kg Läbimõõt 4m. Turvavõrgu
kõrgus 2,7m! Jalgade diam.- 38×1,5mm.Batuudi kõrgus 90 cm. Raami toru
tugevdatud– 42×1,5mm Hüppematt valmistatud USA-s Turvaääre pealispind
PVC, aluspind PE, pehmendus sees 15mm Vedrud 84tk galvaniseeritud, 22 x
165 x 3,0mm. 40N Sertifikaadid TUV/GS, EN71 Batuudi kaal 75 kg. Redel ja
maakinnitused lisavarustusena! Trampoline BERG Grand Favorit Regular 520
Black + Safety Net Comfort. 60tk, UPONOR äärik RS3-DN80 (PN16), hind poes
ca 10 000 EUR!. .
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