
Det sære utseendet til den fabelaktige 
multispinnerkarusellen tiltrekker barn til å prøve 
den ut igjen og igjen. Multispinneren er lett 
tilgjengelig på grunn av sin tilbøyelighet med 
en nedre og en høyere ende, og omfavner 
både yngre og eldre barn. Skålene gir 
komfortable sittemuligheter. Midtdelen er for de 
med ekstremt gode balanseevner. Med gode 

samarbeidsevner kan Multispinneren snurres 
fra sittende stilling, la barna koordinere sine 
svingende bevegelser, lene seg forover og 
bakover i en avtalt rytme. Dermed trener 
Multispinneren, bortsett fra å være kjempegøy, 
samarbeid og teamarbeid. Spinnebevegelsen 
er en flott trening av det vestibulære systemet, 
spesielt balansesansen. Balansesansen er 

grunnleggende for evnen til å sitte stille på en 
stol og konsentrere seg. Multispinneren er med 
andre ord en flott lek med en god hensikt.
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Multispinner - GreenLine
ELE400063

Produktnummer ELE400063-3017

Produktinformasjon

Mål LxBxH  176x176x77 cm
Aldersgruppe  3+
Antall brukere 7
Fargevalg 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 laget av resirkulerbar PE. Skålene er 
helstøpt med integrerte metallgjengerforinger og 
dreneringshull for å sikre høy holdbarhet i alle 
klima rundt om i verden.

Kulelager med en-rads dype sporlager med 
gummipakninger. Den helt lukkede 
lagerkonstruksjonen er livstids-smurt og 
vedlikeholdsfri.

Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden 
og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har 
utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer 
og krever lite vedlikehold.

GreenLine-versjoner i den sjøgrønne fargen 
Ocean Green er designet med støpte PP-deler 
som består av 25% resirkulert forbruksavfall og 
75% nytt materiale. Produkter i GreenLine sikrer 
lavest mulig CO2-utslipp.

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 - GreenLine
ELE400063

Produktnummer ELE400063-3017

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 100 cm
Sikkerhetssone 26,1 m²
Total monteringstid 5,4
Utgraving 0,00 m³
Betong 0,00 m³
Forankringsdybde 
(standard)

0 cm

Forsendingsvekt 184 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Hule PE deler 10 år
Kulelagerkonstruksjon 5 år
Galvanisert stål Livstids
Hardware 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Multispinner - GreenLine
ELE400063
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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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