
Junior Spica är ett spännande lekredskap för 
förskolebarn på lekplatsen med roterande 
aktivitet baserat på Spicas välkända 
snurrkoncept. Junior Spica är mångsidig, och 
barnen kan både stå eller sitta på den låga 
plattformen, ensam eller med en kompis. 
Genom att placera två eller tre Spicas 
tillsammans motiveras social lek, vilket gör 

detta till en stor favoritaktivitet även bland barn 
som kanske vill undvika fysisk kontakt. Barn i 
småbarnsålderns börjar utveckla förmågan att 
bilda vänskapsband och att dela lekupplevelser 
med andra är därför mycket populärt. Att snurra 
på Junior Spica tränar också sinne för balans 
och rum – avgörande egenskaper för 
kroppsmedvetenhet och kontroll av de egna 

kroppsrörelserna. Dessa färdigheter är därmed 
grundläggande för att kunna navigera säkert 
runt i sin omgivning.
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Junior Spica
ELE400158

Artikelnr. ELE400158-3517E

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  40x40x103 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n



Spica-lagren installeras i ett lagerhus med 
integrerade dräneringshål för vatten att passera 
genom. De två stora stållagren är helt slutna 
och smorda.

Skivorna är tillverkade av mycket hållbart, 
miljövänligt HDPE, som inte bara är 
återvinningsbart efter användning, utan också 
består av en kärna som produceras av 100% 
återvunnet material.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Handtaget högst upp har designats i form och 
diameter för att passa barn så bra som möjligt. 
Den speciella theromplastiska polyretan (TPU)  
gummi ytan gör den behaglig att ta på.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

 

Junior Spica
ELE400158

Artikelnr. ELE400158-3517E

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 9,1 m²
Total installationstid 1,6
Grävdjup (volym) 0,30 m³
Betong (volym) 0,21 m³
Stolpdjup (standard) 70 cm
Fraktvikt 33 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Handtag 10 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Lagersystem 5 år
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 %

ELE400158-3517E 67,10 2,28 43,90

ELE400158-3517DT 66,00 2,24 45,30

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

Junior Spica
ELE400158
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6fde19d6-3779-4d16-973e-6021dbed5403/ELE400158_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f0b93b8d-c7f7-439c-b557-115359774a96/ELE400158_Side_EN.jpg
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