
Multispinner-karusellin omituinen ulkonäkö 
houkuttelee lapsia kokeilemaan sitä yhä 
uudelleen. Multispinner sopii sekä pienille että 
vanhemmille lapsille, ja sen kalteva muotoilu 
tekee siitä helppopääsyisen. Kulhot tarjoavat 
mukavia istumapaikkoja ja keskiosassa 
taitavimmat tasapainoilijat pääsevät 
esittelemään kykyjään. Multispinneria voidaan 

pyörittää istuma-asennosta, mutta se vaatii 
hyviä yhteistyötaitoja keinuvien liikkeiden 
koordinoimiseksi - lasten tulee nojata 
eteenpäin ja taaksepäin sovitussa rytmissä. 
Tämä on lapsista hurjan hauskaa, mutta se 
kehittää myös yhteistyö- ja tiimityötaitoja. 
Pyörimisliike on loistava harjoitus 
vestibulaariselle järjestelmälle, erityisesti 

tasapainolle. Tasapaino auttaa lapsia 
esimerkiksi istumaan paikallaan tuolilla ja 
keskittymään. Toisin sanoen Multispinner 
tarjoaa hauskaa leikkiä, jolla on tarkoitus.
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Multispinner-karuselli, GreenLine
ELE400063

Tuotenumero ELE400063-3017

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  176x176x77 cm
Ikäryhmä  3+
Leikkikapasiteetti 7
Värivaihtoehdot 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.

Kupit on tehty kierrätettävästä polyeteenistä. 
Kupit on valettu yhdestä kappaleesta, ja niissä 
on metalliset kierreholkit ja veden poistoaukko 
kestävyyden takaamiseksi kaikissa ilmasto-
olosuhteissa ympäri maailmaa.

Raskaaseen käyttöön suunniteltu 
laakerijärjestelmä, jossa on yksiriviset 
urakuulalaakerit kumitiivisteillä. Täysin 
umpinainen laakerirakenne on kestovoideltu ja 
huoltovapaa.

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja 
ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa 
erinomaisen korroosionkestävyyden 
ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

GreenLine -versiot, joissa on tummanvihreä 
väri, on suunniteltu valetuista PP -osista, jotka 
koostuvat 25% kierrätetystä kuluttajajätteestä ja 
75% neitseellisestä materiaalista. GreenLine 
takaa alhaisimman mahdollisen CO2e -
päästökertoimen.

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-karuselli, GreenLine
ELE400063

Tuotenumero ELE400063-3017

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

100 cm

Turva-alue 26,1 m²
Asennusaika 5,4
Kaivanto 0,00 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

0 cm

Lähetyksen paino 184 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
Ontot PE-osat 10 vuotta
Laakerirakenne 5 vuotta
Sinkitty teräs Elinikäinen
Osat 10 vuotta
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

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

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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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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