
Butterfly är en transparent, social 
klättermagnet. Enheten har en transparent 
design som gör att barnen kan se varandra och 
kommunicera runt i hela strukturen, från 
marken till toppen. Det skapar social interaktion 
och möjlighet att samarbete och dela 
upplevelsen. Att klättra på Butterfly tränar kors-
koordination och balans, vilket stimulerar 

barnets förmåga att kunna navigera säkert runt 
i sin omgivning. Höjderna gör klättringen extra 
spännande. På marknivå finns tre moiré-
paneler med visuella effekter som förundrar 
och stimulerar logiskt tänkande.
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Butterfly, Sensory
COR17530

Artikelnr. COR175301-0405

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  687x429x308 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 24
Färgalternativ n



Roterande optiska paneler på två 7 mm tjocka 
polykarbonatplattor med 40 mm avstånd. Det 
grafiska trycket på insidan består av ett lager 
med motiv och ett externt transparent 
skyddsskikt. För att undvika att trycket bleknar 
stabiliseras både polykarbonatpaneler och den 
vattenbaserade lacken.

De färgade stålkomponenterna är 
varmförzinkade och har en pulverlackerad 
finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla 
klimat och väderförhållanden. De andra 
stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför 
med blyfri zink.

Repet är fastsatt på det stora stålröret med en 
unik uppsättning designad av KOMPAN. Den 
består av en inre och en yttre bussning av nylon 
(PA6) som leder repet genom en gängad 
aluminiumdel som drar åt repet.

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.

 

Butterfly, Sensory
COR17530

Artikelnr. COR175301-0405

Installationsinformation
Max. fallhöjd 300 cm
Säkerhetsområde 55,2 m²
Total installationstid 21,0
Grävdjup (volym) 16,80 m³
Betong (volym) 5,60 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 1.592 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Rep & nät 10 år
Färgad ytbeläggning 10 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 %

COR175301-0405 2.926,00 2,82 45,80

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/$web/prod/82b9ee55-dce1-436d-9a92-678e30d19e3d/COR17530_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/815af920-25b5-4aaf-8bd7-061ed29c9957/COR17530_Side_EN.jpg
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