
Karusellen Tipi är en rymlig, social, 
inkluderande, vild eller lugn lekaktivitet där 
barn från fyra års ålder kan snurra runt medan 
de ligger, sitter eller till och med står (för de 
riktigt äventyrliga). Bortsett från att den är rolig 
att leka med, både tillsammans med vänner 
och på egen hand, tränar karusellen Tipi också 
grovmotoriken, i synnerhet balansorganen och 

balanssinnet. De varierade sätten att använda 
karusellen gör den mycket inkluderande och 
ger alla barn chansen att prova. När barnen 
knuffar och snurrar på karusellen får de bra 
konditionsträning och tränar sina ben, armar, 
centrala muskelgrupper och motoriska 
färdigheter, särskilt balanssinnet.
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Tipi karusell
ELE400064

Artikelnr. ELE400064-3717BL

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  120x120x53 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n n n n n



Skålarna är gjorda av återvinningsbart Polyeten. 
Skålarna är gjutna i ett stycke med integrerade 
metalltrådbussningar och dräneringshål för att 
säkerställa hög hållbarhet vid alla klimat runt om 
i världen.

Kraftigt konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är belagd med 
livslångt smörjmedel och underhållsfri. 
Lagersystemet har en integrerad dragbroms 
enligt globala säkerhetsstandarder.

Tipi-karusellen har ett unikt 
vattendräneringsystem. Vatten dräneras 
automatiskt, vilket säkerställer att karusellen 
alltid är torr och klar för användningar. 
Dräneringshålet är täckt av en rostfritt stålsil.

Tipi -karusellen finns i tre olika färgalternativ. GreenLine-versioner i mörk tealfärg är 
utformade med gjutna PP-delar som består av 
25% återvunnet konsumentavfall och 75% 
obehandlat material. GreenLine säkerställer 
lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. 

Den sandfärgade varianten är tillverkad av 
Rotoformad sten blandat  med PE material med 
nonskid yttextur. Små visuella  varianser i 
stenmixen är normalt.

 

Tipi karusell
ELE400064

Artikelnr. ELE400064-3717BL

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 14,0 m²
Total installationstid 2,4
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,31 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 74 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Ihåliga PE-delar 10 år
Lagersystem 5 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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 %

ELE400064-3717BL 213,50 2,93 30,50

ELE400064-3717DT 206,00 2,83 38,50

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

Tipi karusell
ELE400064
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/66877f8e-120e-4301-a162-95308dfc5cf2/ELE400064_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/47aed28b-ff12-4690-ba93-25b3d28f19f2/ELE400064_Side_EN.jpg
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