
Den här unika designen ger en ovanlig känsla 
av rymd och är mycket inbjudande. 
Träffpunkten är den perfekta platsen för att 
träffa vänner eller för att vänta på någon. Taket 
består av 4 solfilter som skyddar från solen 
samtidigt som de ger en fantastisk vy av 
himlen. Formen på taket ger en trivsam akustik, 
och ljudet varierar beroende på var man sitter, 

t.ex. på den trivsamma sitsen där man skyddas 
från solen. Sitsens böjda form gör att barnen 
kan ha ögonkontakt med varandra medan de 
samtalar och det finns oändligt många sätt att 
sitta på. Träffpunkten är en ovanligt trevlig och 
behaglig upplevelse.

Träffpunkt
FRE3000
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Artikelnr. FRE3000-3417

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 390x254x263 cm
Åldersgrupp 3+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n



 

Träffpunkt
FRE3000

Artikelnr. FRE3000-3417

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 0,0 m²
Total installationstid 8,4
Grävdjup (volym) 1,87 m³
Betong (volym) 0,86 m³
Stolpdjup (standard) 70 cm
Fraktvikt 375 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
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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 %

FRE3000-3417 707,40 2,73 24,50

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/$web/prod/1713fb2b-e500-4ff5-b4d1-bfe476e8cdc6/FRE3000_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4be6bd7c-2ec5-4619-afda-db27e1846c4a/FRE3000_Side_EN.jpg
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