
Mini Twisters vertikala rep lockar barn i alla 
åldrar att leka och klättra till toppen. Twistern 
uppmuntrar social interaktion mellan 
åldersgrupper, men är en speciell favorit för 
äldre barn som gillar utmanande lek. Mini 
Twister är en perfekt mötesplats att stå, sitta 
eller prata på medan barnen snurrar. Motoriska 
färdigheter, balans, muskelstyrka och bentäthet 

utvecklas när barnen klättrar till toppen, ner 
och runt, puttar och drar i Mini Twister för att 
sedan hoppa av. Samarbetet och samspelet 
kring vem som gör vad för att snurra twisterns 
nät tränar sociala och emotionella färdigheter 
som förmågan att turas om, tolerans och 
empati. Mini Twister är ett lekfullt sätt att lära 
sig färdigheter för livet.
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Mini Twister
COR20310

Artikelnr. COR203101-1112

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  125x125x225 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 7
Färgalternativ n n n 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.

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med 
livslångt smörjmedel och underhållsfri. 
Lagersystemet har en integrerad dragbroms 
enligt globala säkerhetsstandarder.

Alla avsatser avlastas av en unik 
stålkonstruktion med flera stöd och fixeringar. 
Avsatser i HPL med en tjocklek på 17.8mm har 
en mycket hög slitstyrka och har en unik 
antiglidyta från KOMPAN.

Stålstolparna är varmförzinkade på in- och 
utsida med blyfri zink. Galvaniseringen har 
utmärkt korrosionsbeständighet i 
utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

 

Mini Twister
COR20310

Artikelnr. COR203101-1112

Installationsinformation
Max. fallhöjd 125 cm
Säkerhetsområde 21,6 m²
Total installationstid 5,3
Grävdjup (volym) 1,10 m³
Betong (volym) 0,70 m³
Stolpdjup (standard) 110 cm
Fraktvikt 333 kg
Förankring

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
HPL plattformar 15 år
Corocord rep 10 år
Rörliga delar 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 %

COR203101-1112 533,20 2,66 40,80

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/$web/prod/ec139d33-2b2f-401b-a8a8-b4f3f226c8bf/COR20310_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1617f316-b4d8-4e7f-897d-bd092d783420/COR20310_Side_EN.jpg
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