
Spinnerplattan utmanar barn i olika åldrar med 
snurrande balansträning. Spinnern kan snurra 
lugnt eller snabbt beroende på användarens 
förmåga och är ett perfekt lekredskap på 
lekplatsen eftersom den passar både 
förskolebarn och skolbarn. När barnen snurrar 
sittande eller stående tillsammans med vänner 
tränas samarbete och förmågan att turas om. 

Det är roligt att träna på att sitta och stå medan 
Spinnerplattan roterar, och samtidigt stärks 
bålmuskler och sinne för balans. Balanssinnet 
är grundläggande för alla andra färdigheter och 
hjälper barnen att navigera säkert i sin 
omgivning vid aktiv lek. Egenskapen påverkar 
också förmågan att sitta still och koncentrera 
sig i skolan. Spinnerplattan skapar både 

aktivitet och aktiva pauser.
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Spinnerplatta
ELE500008

Artikelnr. ELE500008-3417F

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  40x40x35 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

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.

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

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

 

Spinnerplatta
ELE500008

Artikelnr. ELE500008-3417F

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 9,1 m²
Total installationstid 1,4
Grävdjup (volym) 0,10 m³
Betong (volym) 0,09 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 16 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

ELE500008-3417F 44,60 3,11 44,40

ELE500008-3417DT 43,50 3,04 47,40

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

Spinnerplatta
ELE500008
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2f029c5d-959d-4631-8ae0-b562e83c1210/ELE500008_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a9496b25-7755-4a09-ad6b-697a7a6ad9b7/ELE500008_Side_EN.jpg
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