
Springer Bowl er en veldig attraktiv 
lekeplassaktivitet som barn vil komme tilbake til 
igjen og igjen. Med sin lett tilgjengelige skål og 
sittehøyde inviterer den barn på alle nivåer og 
et bredt aldersspenn til å leke. Barn beveger 
Springer Bowl ved å bruke ben-, arm- og 
kjernemuskulaturen for å koordinere 
bevegelser og sette den i bevegelse. Fjæren vil 

også bevege seg når barn kun bruker 
overkroppen. Bevegelsesrespons er en av de 
største lekesensasjonene som finnes. Bortsett 
fra moroa, trener dette opp balansefølelsen 
som er grunnleggende for all annen fysisk 
mestring. Til syvende og sist er balansefølelsen 
viktig for barnets evne til å sitte stille og 
konsentrere seg. Den gyngende responsen på 

bevegelse trener forståelsen av årsak og 
virkning hos yngre barn.
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Springer Bowl
ELE400066

Produktnummer ELE400066-12LG

Produktinformasjon

Mål LxBxH  306x306x60 cm
Aldersgruppe  6+
Antall brukere 1
Fargevalg n n n n



Spinner Bowl er laget av resirkulerbar PE. 
Skålen er støpt i ett stykke med integrerte 
metallgjengerforinger og et dreneringshull for å 
sikre høy holdbarhet og brukervennlighet i alle 
klima rundt om i verden.

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.

Springer Bowl er tilgjengelig i fire forskjellige 
farger. De gule og limegrønne fargene er for 
klassiske lekeplasser, blågrønn er for 
GreenLine og beige for naturlige lekeplasser.

KOMPAN-Fjærer er laget av høykvalitets 
fjærstål i henhold til EN10270. Fjærene 
rengjøres med fosfatering før de males med en 
epoksygrunning og et polyesterpulverbelegg 
som toppfinish. Fjærene er festet med unike 
antiknipebeslag for maksimal sikkerhet og lang 
levetid.

Den sandfargede varianten er laget av en 
rotformet steinblanding av PE-materiale med 
sklisikker overflatestruktur. Mindre forskjeller i 
steinblandingens visualitet kan forventes.

Fjærene er festet med unike antiknipebeslag for 
maksimal sikkerhet og lang levetid.

 

Springer Bowl
ELE400066

Produktnummer ELE400066-12LG

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 50 cm
Sikkerhetssone 7,4 m²
Total monteringstid 1,2
Utgraving 0,29 m³
Betong 0,00 m³
Forankringsdybde 
(standard)

60 cm

Forsendingsvekt 36 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Hule PE deler 10 år
Fjær 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
%

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

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

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

Springer Bowl
ELE400066
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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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