
WOW, en snurrande Tipi! De nyckfulla 
formerna på Tipi karusell med handräcke lockar 
barn i alla åldrar.  När barnen samarbetar, 
puttar på eller drar för att få Tipi:n i rörelse 
stärks muskler. Barnen kan ligga, sitta eller stå 
med handräcket som stöd, vilket möjliggör för 
barn av alla förmågor att delta i leken. När 
barnen snurrar tränas också sinne för balans 

och rum – grundläggande egenskaper för 
motoriska färdigheter som i sin tur är viktiga för 
att t.ex. kunna sitta still eller cykla. Tipi karusell 
med handräcke främjar universell och 
inkluderande lek.
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Tipi karusell med handräcke
ELE400065

Artikelnr. ELE400065-3717BL

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  120x120x122 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 8
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.

Toppstag är tillverkad av svetsat stål. Stålet är 
varmförzinkat inuti och på utsidan med blyfri 
zink och  utvändigt pulverlackerat.

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är smord och 
underhållsfri.

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.

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 med handräcke
ELE400065

Artikelnr. ELE400065-3717BL

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 21,3 m²
Total installationstid 2,5
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,31 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 85 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 %

ELE400065-3717BL 235,50 2,91 33,50

ELE400065-3717DT 228,50 2,82 40,10

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4880f5f1-fb61-4069-a4f6-8a178f908a1e/ELE400065_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e7191ff7-f7d4-458f-b5f9-f90c05bf1d30/ELE400065_Side_EN.jpg
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