
WOW! Giant Dome lockar barn till att klättra, 
glida, studsa, gunga och leka. När barnen 
klättrar genom Giant Dome till toppen så tränas 
viktiga social-emotionella färdigheter som 
empati, samarbete och självkontroll. Känslan 
av att ha lyckats nå toppen högt upp är 
dessutom oslagbar. Att klättra stärker också 
muskler och kors-koordination – viktiga fysiska 

färdigheter att öva i dagens allt mer 
stillasittande livsstil. Strukturen med 
horisontella nät och membran uppmuntrar även 
aktiv social lek. Aktiviteter på marknivå gör att 
alla kan delta i leken. Svängande rep, trianglar 
och lekskal fungerar både bra för att pausa och 
för att umgås med varandra.
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Giant Dome
COR86700

Artikelnr. COR867001-0403

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1217x1067x619 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 90
Färgalternativ n n n n n n



Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt 
stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri 
zink. På utsidan finns ytterligare ett lager 
pulverlack. Detta ger bra beständighet mot 
korrosion och ett färgglatt designuttryck.

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.

COROCORD Frame Nets finns i 6 olika 
färgteman. Temana bygger på klara färger som 
tilltalar barn i alla åldrar. Kan ändras i 
konfiguratorn.

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.

Solskydd kan som tillval integreras in i Giant 
Dome. Den hållbara, semitransparenta och lätta 
duken kompletterar perfekt den färgglada 
designen och blockerar upp till 79% av UV 
strålarna för att skydda barnen.

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.  
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 260 cm
Säkerhetsområde 147,9 m²
Total installationstid 97,2
Grävdjup (volym) 13,49 m³
Betong (volym) 6,47 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 4.800 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Corocord rep 10 år
S-klämmor 10 år
Membran 2 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 %

COR867001-0403 8.190,60 4,43 15,80

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* 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/$web/prod/2d165f66-9cca-469b-bb68-f44a8381d7c5/COR86700_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c8039812-0ca6-44ca-a43f-faefaccf34db/COR86700_Side_EN.jpg
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