
Det finurlige udseende af den fantastiske 
Multispinner karrusel tiltrækker børn til at prøve 
den igen og igen. Multispinneren er let 
tilgængelig på grund af sin hældning med en 
lavere og en højere ende, og den er derfor let 
tilgængelig for både yngre og ældre børn. 
Sæderne er behagelige og den midterste del er 
for dem med ekstremt gode balanceevner. Med 

gode samarbejdsevner kan Multispinneren 
drejes fra siddende stilling, så børnene 
koordinerer deres svingende bevægelser og 
læner sig fremad og bagud i en aftalt rytme. Ud 
over at være meget sjov, træner Multispinner 
således også samarbejde og holdarbejde. 
Snurrebevægelsen er en god træning af 
nervesystemet, især af balancesansen. 

Balancesansen er grundlæggende for f.eks. 
evnen til at sidde stille på en stol og 
koncentrere sig. Med andre ord er Multispinner 
en god leg med et formål.
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Multispinner karrusel, GreenLine
ELE400063

Varenr. ELE400063-3017

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  176x176x77 cm
Alder  3+
Antal brugere 7
Farvemuligheder n



The GreenLine Multispinner base and bowl in 
dark teal color are designed with molded PP 
parts which consist of 25% recycled post 
consumer waste and 75% virgin material. 
GreenLine ensures the lowest possible CO2e 
emission factor.

Skålene er lavet af genanvendelig PE. Skålene 
er støbt i ét stykke med integreret metal 
gevindbøsninger og vandafløbshul for at sikre 
høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden.

Kraftigt konstrueret kuglelejesystem med en dyb 
rille og gummipakninger. Den helt lukkede 
lejekonstruktion er levetidssmurt og 
vedligeholdelsesfri.

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt 
og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen 
har fremragende korrosionsbestandighed i 
udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

GreenLine-versioner i mørk blågrøn er designet 
med støbte PP-dele der består af 25% 
genanvendt forbrugeraffald og 75% nyt 
materiale. GreenLine sikrer den lavest mulige 
CO2e emissionsfaktor.

The Multispinner carousel is offered in tree 
different color combination. Two with a grey 
base and a third GreenLine version in dark teal 
color.

 

Multispinner karrusel, GreenLine
ELE400063

Varenr. ELE400063-3017

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 100 cm
Faldområde 26,1 m²
Installationstid (timer) 5,4
Udgravningsmængde 0,00 m³
Betonmængde 0,00 m³
Forankringsdybde 0 cm
Fragtvægt 184 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Udhulede PE-dele 10 år
Kugleleje konstruktion 5 år
Galvaniseret stål Livstid
Bolte & skruer 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 %

ELE400063-3017 265,00 2,00 32,30

ELE400063-3717 305,90 2,06 34,20

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))

3 / 05/15/2023 Informationer kan ændres uden varsel.



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Multispinner karrusel, GreenLine
ELE400063
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a2388f8f-9061-4b2b-b9a0-24b9d2ac69ae/ELE400063_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e8cbb98-36e9-4a9f-a90a-8ca7eb195ed0/ELE400063_Side_EN.jpg
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