Produkt datablad
My First Fiskars Boks - 138200

Produkt datablad Boks
My First Fiskars Boks - 138190
Boksen er designet for å oppbevare de små redskapene som følger med, samt tilleggs
produkter da det er ekstra plass i boksen.
Selve boksen kan sittes på, lokket kan taes av og brukes som akebrett, samt at hele boksen
kan bæres over skulderen under transport ved hjelp av bæreselen. Vinterstid kan boksen
også brukes til å forme ”byggeklosser” til en igloo eller andre snøskulpturer.

Håndtakene
 Behagelig soft grip grep
 Store hull som votter enkelt går igjennom

Lokket
 Tåler å bli brukt som en “skrape” i jord og snø
 Kan akes på

Boksen
 For oppbevaring og bæring av små redskaper
 Formet for å kunne forme “klosser” i sne og
sand
 Solid polypropylene plast
 CE-sertifisert produkt



Lokket kan akes på

Bærestropp
 Sterk bærestropp for enkel bæring av boksen
under transport
 Kan enkelt taes av og på ved hjelp av
borrelåsfunksjonen



Boksen kan forme snø og sand

Produkt datablad Håndkost
My First Fiskars Håndkost - 138140
Liten hendig børste som kan brukes på alle overflater. Koster lett bort sand og smuss
på sko og leker etter en lang dag utendørs, eller lager fine monster i sand og snø.
Håndtak
 Mykt materiale for perfekt grep (oransje del)
 Stor gripehull gjør den brukervennlig selv med
votter

Hoveddel
 Holdbar polypropylene plast
 Farge: Pantone 306 C
 CE-godkjent produkt

Feste til børstehodet
 Skjult skruefeste

Børstehode
 Laget av et semi-soft materiale for enkel bruk
av små barnehender
 Lengde på børstehårene; 60mm med diameter
0.6mm

Produkt datablad Formeverktøy
My First Fiskars Formeverktøy - 138110
Hendig formeverktøy for å lage mønstre i både sand og snø. Kan brukes til å sage
snø med, eller som en sparkel.

Hoveddel
 Solid polypropylene plast
 Farge: Pantone 234 C
 CE-godkjent produkt

Blad



Sikkert design for all mulig bruk
Sag, from eller lag planterekker i snø, sand eller jord

Håndtak
 Dobbelt grep for enkel bruk
 Mykt materiale for perfekt grep (oransje del)
 Store gripehull gjør den brukervennlig selv
med votter

Produkt datablad Stor Spade
My First Fiskars Stor Spade - 138130
Stor spade til all slags graving.
Handtak
 Mykt materiale for perfekt grep (oransje del)
 Store gripehull gjør den brukervennlig selv
med votter
 Designet gjør det enkelt å grave med to
hender
Hoveddel
 Solid polupropylen plast, med
glassfiberforsterkning
 Farge: Pantone 306 C
 CE-sertifisert produkt

Blad



Langt og bredt blad for beplantning eller
graving
Kan bruke som spade i både snø, sand eller
jord

Produkt datablad Liten Spade
MyFirst Fiskars Liten Spade - 138120
Liten hendig klassisk spade til all slags bruk.

Håndtak
 Mykt materiale for perfekt grep (oransje del)
 Stor gripehull gjør den brukervennlig selv med
votter

Hoveddel
 Solid polypropylene plast
med glassfiber forsterkning
 Farge: Pantone 376 C
CE-sertifisert produkt

Solid design
 Ekstra solid midtre del gir økt holdbarhet

Blad



Ekstra solid glassfiber forsterket blad
Perfekt til beplantning og graving i snø, sand og jord

Produkt datablad Langskaftet Kost
My First Fiskars Kost - 138150
Langskaftet kvalitetskost.
Håndtak
 Formet for å passe små hender
 Gjennomhullet for å kunne henges opp

Skaft





Holdbar anodisert aluminium
Diameter 20mm
Material tykkelse 0.9mm
Lengde 940mm

Hode





Kostebredde 260mm
Kost laget av myk polypropylene for enkel bruk
Børstelengde 60mm, diameter 0.6mm
Hode i polypropylene plast

Produkt datablad Langskaftet Rake
MyFirst Fiskars Langskaftet Rake - 138160
Solid langskaftet rake i beste kvalitet.
Håndtak
 Formet for å passe små hender
 Gjennomhullet for å kunne henges opp

Skaft





Holdbar anodisert aluminium
Diameter 20mm
Material tykkelse 0.9mm
Lengde 940mm

Hode



Materiale I fleksibelt POM plast for
brukervennlighet og holdbarhet
Rakebredde 190mm

Produkt datablad Langskaftet Spade
My First Fiskars Langskaftet Spade - 138170

Håndtak
 Formet for å passe små hender
 Gjennomhullet for å kunne henges opp

Skaft





Detalj


Holdbar anodisert aluminium
Diameter 20mm
Material tykkelse 0.9mm
Lengde 1010mm

“Tråkkeblad” for graving i
hardere underlag

Detalj


Spiss spade for enklere bruk I
hardere underlag

Blad


Polupropylen plast, forsterket med 20 %
glassfiber for økt holdbarhet

Produkt datablad Langskaftet Skuffe
MyFirst Fiskars Langskaftet Skuffe- 138180
Ypperlig for måking av snø og løs jord.
Håndtak
 Formet for å passe små hender
 Gjennomhullet for å kunne henges opp

Skaft





Holdbar anodisert aluminium
Diameter 20mm
Material tykkelse 0.9mm
Lengde 940mm

Blad

Detalj


Forsterket blad

Detalj


Rett blad for korrekt håndtering av snø o
jord

Utvalgt spesial polypropylene plast, samme materialet
som blir brukt i våre “voksne” redskaper

