
WOW! Det är barns reaktion när de upplever 
Jellyfish - en transparent attraktion med 
tentakler runtomkring! Strukturen levererar 
garanterat roliga klätterutmaningar och 
upplevelser. Den rymliga konstruktionen ger 
bra överblick från både insida och utsida. När 
barnen klättrar på de gungande näten med 
eller utan klätterklossar, de robusta stolparna 

och uppför repstegarna med studsigt 
gummimembran tränas muskelstyrka, balans 
och kors-koordination. Plattformen på insidan 
är en bra mötesplats och det lutande golvet gör 
det till en kul aktivitet att anpassa sig för att 
hålla balansen. Jellyfish tränar social-
emotionella kunskaper som t.ex. självreglering.
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Jellyfish
COR29400

Artikelnr. COR294001-1102

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  717x595x445 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 18
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.

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

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.

Manetrep är utrustade med små svarta EPDM-
ufos, som kan användas som stöd för händer 
och fötter när man klättrar på repet.

En transparent PC-bubbla täcker toppen av 
maneten, så att barnen kan titta mot himlen.
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Artikelnr. COR294001-1102

Installationsinformation
Max. fallhöjd 245 cm
Säkerhetsområde 72,6 m²
Total installationstid 68,6
Grävdjup (volym) 13,73 m³
Betong (volym) 7,96 m³
Stolpdjup (standard) 110 cm
Fraktvikt 1.253 kg
Förankring Ytmonterin
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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 %

COR294001-1102 2.450,90 2,80 41,90

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/$web/prod/f2163b8c-0522-4238-9ab1-779af673c3e4/COR29400_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/71943ae9-2166-466a-b424-56230b9e88d3/COR29400_Side_EN.jpg
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