
Detta är den kompletta utegymsupplevelsen 
med alla de viktigaste redskapen, samtidigt 
som den bjuder in användarna att på ett 
kreativt sätt ta sig från en sida till den andra. 
Därmed är Combi 3 perfekt för parkour, 
eftersom den möjliggör ett sådant oinskränkt 
rörelseomfång. Den horisontella stegen för 
armgång är bred and hög nog för att 

säkerställa att alla kan hänga och röra sig fritt. 
Det finns även fyra steg på olika höjder som 
gör att alla kan klättra upp och nå armgången. 
Pull-up-stången är gjord av massivt stål och 
har en diameter på Ø32 mm, vilket är idealt för 
att både barn och vuxna ska kunna få ett bra 
grepp. Då stången befinner sig på 2,33 meters 
höjd kommer alla kunna hänga fritt och 

använda den för många olika typer av pull-ups.
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Combi 3 - lekplatsanpassad
FPW103

Artikelnr. FPW10300-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  725x434x240 cm
Åldersgrupp  8+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm 
varmförzinkad galvaniserat stål som är 
pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla 
väder.

Anslutningarna är gjorda av pressgjutet 
aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer 
och tung användning. Skruvarna som fäster 
anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade 
av zinkbrickor.

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade 
av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade 
stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt 
grepp för alla.

FSW 209 har tre 38 x 2mm push up-stänger på 
tre höjder, 38cm, 58cm och 133cm.

Corocord 16mm rep av "Hercules"-typ består av 
en ståltrådskärna omgiven av galvaniserade 
fyrsträngade stålledningar. Varje sträng är tätt 
insvept med PES-garn, som smälts på varje 
enskild del. Repen är mycket slitstarka och 
skaderesistenta och kan bytas ut på plats om 
det behövs.

 

Combi 3 - lekplatsanpassad
FPW103

Artikelnr. FPW10300-0900

Installationsinformation
Max. fallhöjd 233 cm
Säkerhetsområde 54,3 m²
Total installationstid 7,7
Grävdjup (volym) 1,31 m³
Betong (volym) 0,67 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 397 kg
Förankring

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Anslutningar 10 år
Rep & nät 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 %

FPW10300-0900 850,60 3,49 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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/187538fb-e4a7-4d3e-b714-b679f1b2a886/FPW103_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/03e7c034-95f2-49de-8e25-8acd8fa6fba9/FPW103_Side_EN.jpg
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