
WOW! SkyTwister Physical är en riktig 
lekmagnet som lockar barn till att klättra och 
gunga, om och om igen. På markplan finns 
vertikala och horisontella nät, en lungt 
gungande hangoutkapsel och rep med klossar 
som bildar en responsiv mötesplats att pausa 
eller umgås vid. När barnen klättrar och gungar 
i SkyTwisters rep och lutande nät tränas sinne 

för balans och koordination – viktiga motoriska 
färdigheter för att självsäkert kunna röra sig 
runt i sin omgivning. Att klättra stärker 
dessutom stora muskelgrupper. På toppen av 
det vridna lektornet finns genomskinliga optiska 
paneler, studsiga membrangolv och en 
spännande hög rutschbana. SkyTwisters 
transparenta aktiviteter uppmuntrar barnen till 

intensivt samarbete och kommunikation. Det 
här är en plats att skaffa nya vänner genom 
lek.
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SkyTwister, Physical
COR29900

Artikelnr. COR299001-0405

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  552x861x503 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 30
Färgalternativ n n n n n n



De grafiska panelerna är tillverkade av 
högkvalitativt 6 mm tjockt polykarbonat. 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.

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

Hangout Pod är utformad med en svetsad ram 
av två varmgalvaniserade samt pulverlackerade 
stålringar. Membranet består av ett 
friktionssäkert gummimaterial av samma kvalitet 
som transportband och med utmärkt UV-
motstånd.

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

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.

Böjd och rak tunnelrutschbana av antingen PE- 
eller rostfritt stålmaterial med stöd av flera 
stålstänger anknutna till en mittstolpe av stål. 
KOMPAN tunnelrutschbanor är utformade med 
perfekt lutning för en lekfull åktur.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 245 cm
Säkerhetsområde 49,9 m²
Total installationstid 35,2
Grävdjup (volym) 9,60 m³
Betong (volym) 3,40 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 1.969 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 %

COR299001-0405 4.393,70 2,97 37,10

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/$web/prod/601d2a1f-3142-417d-9eff-bf5ba4fa4224/COR29900_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/428cf0db-a0cf-4060-929e-d4f13c8cd6c0/COR29900_Side_EN.jpg
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