
Trion är en avlägsen släkting till gungbrädan. 
Trions rörelser, rytm och melodi ändras efter 
antal och utplacering av åkarna. Här finns plats 
för 1, 2, 3 eller fler i mitten. Här är varje rörelse 
betydelsefull och barnen får lära sig hur de ska 
bära sig åt för att ändra trions rörelser.
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Trio
ELE400021

Artikelnr. ELE400021-3218

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  228x200x79 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n n



KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt 
fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs 
genom fosfatering innan de målas med en 
epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på 
ytan. Fjädrarna är fixerade med unika 
antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång 
livslängd.

Handtag och fotstöd är gjorda med av en gjuten 
Polypropen-kärna och ett yttre lager mjukt TPV-
gummi. Handtagen och fotstöden är fästa vid 
röret med ett galvaniserat lager av stål för att 
säkerställa styrka och hållbarhet.

Mittenplattan är tillverkad av HPL med en 
tjocklek på 17,8 mm. Den har en mycket hög 
hållfasthet och en unik halksäker yta.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

Sätet är tillverkat av återvinningsbart Polyeten 
och gjuten i ett stycke med en minimum 5mm 
godstjocklek. Polyeten har hög 
slagbeständighet över ett brett temperaturspann 
och är vandalismsäkert på alla platser.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 14,3 m²
Total installationstid 4,0
Grävdjup (volym) 0,66 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 199 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

HPL-plattform 15 år
Ihåliga PE-delar 10 år
Fjädrar 5 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 %

ELE400021-3218 314,50 2,30 32,40

ELE400021-3218DT 312,50 2,27 34,40

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

Trio
ELE400021

4 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2ffe9f7b-2e08-4855-8407-24df1380abe9/ELE400021_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fab77dec-ae01-4d99-b38e-609c402e48f3/ELE400021_Side_EN.jpg
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