
COSMOS multiarena har två stora mål och två 
basketkorgar i ändarna, samt ett höj- och 
sänkbart nät i mitten. Panelerna runt målen har 
graverade sportsmotiv. I målen finns avtagbara 
bommar i sidan för rullstolsåtkomst. Arenan är 
byggd av moduler. Därför kan arenans längd 
och bredd anpassas efter individuella behov 
och önskemål. Panelerna kan levereras i olika 

färger. Arenan kan även utrustas med ett antal 
ytterligare aktiviteter.

COSMOS Arena 12x24 m
FRE2111

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

Artikelnr. FRE2111-3317

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 2462x1300x370 cm
Åldersgrupp 3+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n



Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, 
svetsning enligt EN ISO 5817 och 
varmförzinkad (HDG) enligt ISO1461. Denna 
process säkerställer ett bra skydd under alla 
omständigheter.

HDPE-panelerna finns som standard i 
Natthimmelsblå, men flera färger kan begäras. 
För att ändra designen och öka lekvärdet kan 
HDPE-panelerna ha mönster eller logotyper 
graverade.

Klassiska mål är som standard utrustade med 
nylonnät, med förstärka nylon- eller stålstänger 
som tillval.  Cosmos mål är med metallstänger.

 

COSMOS Arena 12x24 m
FRE2111

Artikelnr. FRE2111-3317

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 0,0 m²
Total installationstid 75,6
Grävdjup (volym) 3,65 m³
Betong (volym) 3,56 m³
Stolpdjup (standard) 70 cm
Fraktvikt 3.830 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti

Data kan ändras utan meddelande i förväg2 / 05/10/2023



Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

FRE2111-3317 6.884,20 2,12 60,40

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

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/900271e2-5c5c-4a72-8157-54acbe2634c4/FRE2111_Footprint_EN.jpg
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