
Street workout är en fysisk aktivitet som 
symboliserar rörelsefrihet och uppmuntrar till 
umgänge. Det är en kombination av friidrott, 
calisthenics och andra sporter och utförs 
mestadels i offentliga utrymmen. Detta set med 
tre stänger i samma höjd, 140 cm, är perfekt för 
handbalanseringsövningar som är kända från 
det klassiska gymmet, och utmärkt för att träna 

upp styrkan i bålen och överkroppen. 
Redskapet är perfekt för att göra dips, som är 
en bra övning för att träna bröst, axlar och 
armmuskler. De rundade hörnen gör det enkelt 
att svinga benen över parallellstängerna, vilket 
gör det säkert att prova nya trick utan risk för 
skada.
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Triple bars - lekplatsanpassade
FPW210

Artikelnr. FPW21000-0900

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  197x115x140 cm
Åldersgrupp  8+
Kapacitet (användare) 2
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.

Stänger avsedda som grepp under övningar är 
tillverkade av varmförzinkat stål Ø38mm. En 
perfekt diameter för att stödja handleden när du 
gör dips eller handstands.

 

Triple bars - lekplatsanpassade
FPW210

Artikelnr. FPW21000-0900

Installationsinformation
Max. fallhöjd 140 cm
Säkerhetsområde 18,5 m²
Total installationstid 3,3
Grävdjup (volym) 0,38 m³
Betong (volym) 0,20 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 142 kg
Förankring

Information om garanti
Anslutningar 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Stolpar 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 %

FPW21000-0900 319,30 3,39 48,30

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).
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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/$web/prod/c8112949-3b51-44e7-9235-6b4a34b8aca0/FPW210_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b3ba118a-21d5-47c4-a899-717dc98f8a55/FPW210_Side_EN.jpg
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