
Pythonen är en spännande utmaning som 
kommer att dra till sig uppmärksamhet från 
ögonblicket barn kommer in på lekplatsen och 
kommer att hålla barnen sysselsatta, nyfikna 
och glada när de utforskar de olika 
lekelementen samtidigt som deras fysiska 
styrka, kondition, balans och korskoordinering 
samt självförtroende utvecklas när de 

framgångsrikt navigerar i strukturen. När barn 
stöter på hälsosamma risk- och 
utmaningsaktiviteter på Python inspireras dem 
till att ge varandra uppmuntran för att klara 
utmaningen. Familjer älskar att spendera tid 
tillsammans i aktiv social lek som stöder och 
inspirerar till hälsosamma livsstilsval. Denna 
fantastiska struktur kommer att vara ett 

landmärke för spännande, fantastiska lekar för 
barn, familjer och hela samhället som kommer 
att vara i generationer.
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Artikelnr. COR163001-0802

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  5116x1276x280 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 155
Färgalternativ n



Corocordrep med 19mm i diameter eller mer är 
av en speciell "Hercules"-typ med förzinkade 
stålvajrar av sex trådar. PES-garn ligger tätt 
snurrat och fastsmält kring varje tråd, vilket gör 
repen mycket resistenta mot slitage och 
vandalism.

Corocords S-klämmor används som universella 
anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm 
rostfritt stål med rundade kanter pressas runt 
repen med en speciell hydraulisk press, vilket 
gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar 
och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter 
den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

Ytan på dessa böjda stålrör har ett våtmålat 
grundskikt och ett toppskikt målat i blyfri färg. 
Färgen är beständig mot korrosion och kan 
enkelt underhållas.

Corocords membran består av friktionssäkert 
gummerat material av transportbandkvalitet med 
utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel 
med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en 
fyraskiktad armering av vävd polyester. 
Armeringen och de två ytskikten ger en total 
tjocklek på 7,5 mm.

Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med 
rundade ändar och är så små som säkerheten 
tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla 
antalet metalldelar i nätet till ett absolut 
minimum, både i storlek och antal, för att ge 
bästa möjliga repklättringsupplevelse.

Färgade gummiskivor av EPDM med slät yta. 
Gjuten EPDM omger en varmförzinkad 
stålkärna som säkerställer både skivornas 
stabilitet och starkt fäste vid repet.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 280 cm
Säkerhetsområde 527,8 m²
Total installationstid 171,6
Grävdjup (volym) 45,34 m³
Betong (volym) 26,66 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 12.760 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Corocord rep 10 år
S-klämmor 10 år
Aluminiumklämmor 10 år
Membran 2 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

COR163001-0802 0,00 0,00 0,00

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6de040ca-e39c-4d81-8ba7-e649fc055500/COR16300_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9323c1d1-6381-4bb5-b107-1e128dd29f50/COR16300_Side_EN.jpg
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