
lnkl. femstegsbro, EPDM-diskar, UFO:n och en 
svajande tub.
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Triple Rope bana
COR20840

Artikelnr. COR208401-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1308x613x220 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 24
Färgalternativ n



Corocord 16mm rep av "Hercules"-typ består av 
en ståltrådskärna omgiven av galvaniserade 
fyrsträngade stålledningar. Varje sträng är tätt 
insvept med PES-garn, som smälts på varje 
enskild del. Repen är mycket slitstarka och 
skaderesistenta och kan bytas ut på plats om 
det behövs.

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.

Färgade gummiskivor av EPDM med slät yta. 
Gjuten EPDM omger en varmförzinkad 
stålkärna som säkerställer både skivornas 
stabilitet och starkt fäste vid repet.

Panel av 19mm EcoCore™ HDPE (högdensitets 
polyetenplast). Detta mycket hållbara, 
miljövänliga material är inte bara 
återvinningsbart efter användning, utan består 
också av en kärna som produceras av 100% 
återvunnet material.

Stålkonstruktionen är varmförzinkad in- och 
utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Lekelement som UFO är gjorda av 
högkvalitatitvt formsprutat PA6. PA6 har hög 
tålighet mot slitage och slag.

 

Triple Rope bana
COR20840

Artikelnr. COR208401-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 200 cm
Säkerhetsområde 70,7 m²
Total installationstid 24,8
Grävdjup (volym) 7,67 m³
Betong (volym) 5,37 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 677 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Corocord rep 10 år
S-klämmor 10 år
Aluminiumklämmor 10 år
EPDM komponenter 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 %

COR208401-0901 1.956,00 3,38 41,30

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

Triple Rope bana
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/16ed1bb7-420b-4bcc-9d34-17b6ead47df6/COR20840_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/54138fb3-6ab1-4c74-8382-4d134aa1dca9/COR20840_Side_EN.jpg
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