
Børnene reagerer nysgerrigt og engageret på 
Howler forhindringsbane, som byder på 
klatremuligheder, der tester og styrker 
smidighed, balance og koordination. Disse 
færdigheder er nødvendige for den generelle 
fysiske form, og de inspirerer til de gode 
oplevelser, der er forbundet med at være fysisk 
aktiv og sætte sig mål, som man skal nå og 

opfylde. Forhindringsbanen byder både på 
højhastighedselementer til leg og på aktiviteter 
til socialisering og venskabsopbygning. Den 
omhyggeligt udformede struktur gør det muligt 
for mange børn at lege på én gang, hvilket 
opfordrer dem til at navigere gennem banen, 
mens de giver plads til hinanden for at nå 
toppen eller navigere rundt. Alt i alt inspirerer 

Howler forhindringsbane børnene til at glæde 
sig over legepladsaktiviteterne.
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Howler forhindringsbane
CRP251101

Varenr. CRP251101-0903

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  606x314x197 cm
Alder  6+
Antal brugere 24
Farvemuligheder n n n



Rebene er fremstillet af UV-stabiliserede PES-
rebstrenge med stålforstærkning. 
Polyesterindpakningen smeltes på hver streng 
for at opnå fremragende slidstyrke.

Corocord 'S'-klemmer bruges som universelle 
forbindelser i Corocord-produkter. 8 mm rustfrit 
stålstænger med afrundede kanter presses 
rundt om rebene med en speciel hydraulisk 
presse, hvilket gør dem til den ideelle samling: 
sikker, holdbar og hærværkssikret, og med den 
fleksibilitet som en rebstruktur behøver.

Corocord Smart Clamps er omhyggeligt 
designet i alle detaljer for at sikre overlegen 
fleksibilitet i aluminiumsmateriale af høj kvalitet. 
De smarte klemmer er fastgjort omkring 
stolperne med fire stålbolte. 
Fastgørelsespunkter, der ikke anvendes, er 
lukket med PA-hætter.

De favede stålkomponenter er 
varmgalvaniserede og har en pulvercoated 
finish. Dette sikrer korrosionsbeskyttelse i alle 
klimaer og vejrforhold. De andre ståloverflader 
er varmgalvaniserede indeni og udenpå med 
blyfri zink.  

Howler forhindringsbane
CRP251101

Varenr. CRP251101-0903

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 150 cm
Faldområde 52,8 m²
Installationstid (timer) 14,7
Udgravningsmængde 10,58 m³
Betonmængde 5,88 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 591 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
Malet toplag 10 år
Reb & net 10 år
Aluminium Klemmer 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP251101-0903 1.610,00 3,61 37,20

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/efe49af7-fb13-4260-b3cc-2fefd54da493/CRP251101_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/47e9714e-1772-4504-943f-62f0407a7bab/CRP251101_Side_EN.jpg
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