
Steget är ett av de allra enklaste 
träningsredskapen, som samtidigt är otroligt 
mångsidigt. Det kan användas för en mängd 
olika övningar, allt från enkla resningar till 
plyometriska hopp. Vid regelbunden 
användning förbättrar du både den 
konditionsmässiga och muskulära 
uthålligheten. Genom att kombinera över- och 

underkroppsrörelser tränar du balans och 
smidighet, och genom att gång på gång pressa 
dig upp på steget förbättrar du benstyrkan.
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Artikelnr. FAZ30400-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 61x41x78 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n n n n n n



Stödramens dimensioner är 48,3x44mm, 
varmförzinkad stål enligt ISO1461 med en 
pulverlackad yta med korrosivitetsklass C3 i 
enlighet med ISO12944-2. Bly innehåll för ytor 
är under 90 ppm.

Ytskiktet är tillverkat av SBR (Styrene Butadiene 
Monomer, syntetiskt gummi) för optimalt grepp 
när man hoppar och gör step on/step off 
övningar i alla väder.

En 5mm varmförzinkad stål platta är gjuten inne 
i SBR (Styrene Butadiene Monomer, syntetiskt 
gummi) för optimal stabilitet och fäste på ramen.

Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla 
med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. 
Belastningsprov utförs som ett statiskt test 
genom att lägga till dynamiska faktorer samt 
säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen 
på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 
1 användare testas med 420kg.
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Artikelnr. FAZ30400-0900

Installationsinformation
Max. fallhöjd 78 cm
Säkerhetsområde 10,5 m²
Total installationstid 1,7
Grävdjup (volym) 0,13 m³
Betong (volym) 0,07 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 54 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
SBR gummi 2 år
Ram 10 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 %

FAZ30400-0900 83,90 1,86 64,60

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

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0ecb9696-55a2-421b-808c-70ac8b526635/FAZ30400_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/724c84df-cc95-4d68-b326-fee5630093d6/FAZ30400_Side_EN.jpg
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