
SkyTwister Sensory är en riktig lekmagnet som 
inspirerar barn till upptäckande lek. Tornet har 
optiska effekter och klätteraktiviteter på olika 
höjd där barnen kan förundras, känna och röra 
sig tillsammans med vänner. På toppen av den 
vridna strukturen finns genomskinliga optiska 
paneler i olika färger, studsiga membrangolv 
och en spännande hög rutschbana som 
fulländar lekupplevelsen. SkyTwisters 

transparenta aktiviteter uppmuntrar barnen till 
intensivt samarbete och kommunikation. På 
markplan finns lutande och horisontella nät där 
barnen kan klättra, glida på rullar eller ta en 
paus i en lungt gungande hangoutkapsel. De 
optiska moiré-panelerna skapar visuella 
effekter som stimulerar barnens logiska 
tänkande, och som i kombination med näten 
bildar en responsiv mötesplats på marknivå för 

alla användare. När barnen leker, klättrar och 
gungar i tornet tränas både stora 
muskelgrupper och motoriska färdigheter så 
som balans och kors-koordination – viktiga 
egenskaper för att självsäkert kunna röra sig 
runt i sin omgivning. Att leka i SkyTwister 
Sensory ger alla barn en sensorisk kick.
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SkyTwister, Sensory
COR29910

Artikelnr. COR299101-0412

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  631x894x503 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 36
Färgalternativ n n n n n n



De grafiska panelerna är tillverkade av 
högkvalitativt 6 mm tjockt polykarbonat. Den 
färgförändrande filmen är limmad på utsidan. 
Polykarbonatpanelen är UV-stabiliserad för att 
förhindra att färgerna bleknar.

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.

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 är 19 mm eller mer i diameter och 
är av den speciella "Hercules"-typen med 
galvaniserad SWR. Varje ståltråd är förpackad 
med PES-garn. Repen monteras med S-
klämmor av rostfritt stål som kläms runt repet 
och säkerställer en hållbar och vandalismsäker 
lösning.

Vänligen observera: Dikromatiska paneler är av 
ett reflekterande material. Medan solen rör sig 
runt en produkt kommer det att uppstå 
reflektioner på omgivningen runt omkring, vilka 
kan vara mycket ljusstarka när solen befinner 
sig i en viss vinkel. Reflektionerna kommer dock 
att förflytta sig baserat på solens rörelse.
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COR29910

Artikelnr. COR299101-0412

Installationsinformation
Max. fallhöjd 245 cm
Säkerhetsområde 65,6 m²
Total installationstid 39,1
Grävdjup (volym) 11,14 m³
Betong (volym) 4,25 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 2.421 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 %

COR299101-0412 6.213,70 3,37 42,00

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/$web/prod/3c2f4def-cf1c-49c1-85ae-182f5174fbfa/COR29910_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7d9771a4-0356-46ed-aa62-e02d3f73be57/COR29910_Side_EN.jpg
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