
Vippekaret er en meget attraktiv 
legepladsaktivitet, som børnene vil vende 
tilbage til igen og igen. Med sin let tilgængelige 
skål og siddehøjde indbyder den børn med alle 
evner og aldre til at lege. Børnene aktiverer 
Vippekaret ved at bruge deres ben-, arm- og 
kernemuskler til at koordinere bevægelserne 
og sætte den i bevægelse. Fjederen vil også 

bevæge sig, når børnene udelukkende bruger 
deres overkrop. Reaktionen fra bevægelsen er 
en af de største legeoplevelser, der findes. Ud 
over at det er sjovt, træner det balancesansen, 
som er grundlæggende for al anden fysisk 
beherskelse. I sidste ende er balancesansen 
vigtig for barnets evne til at sidde stille og 
koncentrere sig. Den vuggende reaktion på 

bevægelse træner forståelsen af årsag og 
virkning hos yngre børn.
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Vippekar
ELE400066

Varenr. ELE400066-12LG

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  306x306x60 cm
Alder  6+
Antal brugere 1
Farvemuligheder n n n n



Vores Drejekar er lavet af genanvendelig PE. 
Skålen er støbt i ét stykke med integrerede 
metaltrådbøsninger og et vandafløbshul for at 
sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden.

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.

Vippekar fås i fire forskellige farver. Farverne 
gul og limegrøn til klassiske legepladser, 
mørkegrøn til GreenLine og beige til naturlige 
legepladser.

KOMPAN fjedre er lavet af fjederstål i høj 
kvalitet i henhold til EN10270. Fjedrene 
rengøres ved fosfatering, før de males med en 
epoxyprimer og en polyesterpulverbelægning 
som topfinish. Fjedrene fastgøres af unikke 
beslag der forhindre nogen får noget i klemme 
for maksimal sikkerhed og lang levetid.

Den sandfarvede variant er lavet af PE-
materiale med en skridsikker overflade. Det 
naturlige udseende medfører, at der i nogle 
tilfælde vil forekomme forskellige visuelle udtryk 
i materialet.

Fjedrene fastgøres af unikke beslag, der 
forhindrer børn og voksne i at få noget i 
klemme, for maksimal sikkerhed og lang levetid.

 

Vippekar
ELE400066

Varenr. ELE400066-12LG

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 50 cm
Faldområde 7,4 m²
Installationstid (timer) 1,2
Udgravningsmængde 0,29 m³
Betonmængde 0,00 m³
Forankringsdybde 60 cm
Fragtvægt 36 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Udhulede PE-dele 10 år
Fjedre 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 %

ELE400066-12LG 80,30 2,49 34,00

ELE400066-12DT 79,00 2,44 37,30

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

Vippekar
ELE400066
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51690ee-757d-4329-b621-c5ce83d2843e/ELE400066_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cc577fcb-d805-4b49-9bb5-82a0b90c1b78/ELE400066_Side_EN.jpg
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