
Combi 4 är en kompakt och komplett 
kombinationslösning för street workout och 
callisthenics, för både tränings- och 
tävlingssyften. Den inkluderar en lutande bänk 
(för både sit-ups och bänkpress), armgång, 
armhävningsstång, ribbstol, human-flag-stång 
och pull-up-station. Sju träningsstationer i en, 
och det på endast 41 m² yta. De 138 cm breda 

pull-up-stängerna är designade att ge gott om 
utrymme för dynamiska övningar och 
uppmuntra rörelser åt sidan, så som typewriter 
pull-ups. De breda stängerna tillåter även 
användare att göra pull-ups bredvid varandra, 
vilket gör att de kan tävla mot- och motivera 
varandra.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/16/2023

Combi 4 - lekplatsanpassad
FPW104

Artikelnr. FPW10400-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  345x434x240 cm
Åldersgrupp  8+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



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.

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

Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående 
av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av 
termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en 
halkfri effekt för bekväm och säker träning vid 
alla väderförhållanden.

 

Combi 4 - lekplatsanpassad
FPW104

Artikelnr. FPW10400-0900

Installationsinformation
Max. fallhöjd 233 cm
Säkerhetsområde 40,5 m²
Total installationstid 6,7
Grävdjup (volym) 1,02 m³
Betong (volym) 0,48 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 321 kg
Förankring

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Anslutningar 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 %

FPW10400-0900 683,50 3,43 46,00

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/$web/prod/6835a028-5d32-4ac4-ad02-a7f6e4a5231c/FPW104_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/246433d4-2e84-4cc7-ac56-b10e0777530d/FPW104_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

