
De här 6 stegen med rundad topp erbjuder ett 
lekfullt sätt att sitta och se spelen i 
multisportlösningar, men de kan också stå själv 
eller i kombination med andra produkter och 
därmed ha funktion i utomhusträningen.

Gräshoppa set 6 st
FRE3045

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

Artikelnr. FRE3045-3517

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 780x30x80 cm
Åldersgrupp 3+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n



Gräshoppan består av 6 poler som är 80cm 
höga och placerade med ett intervall på 1,5 m. 
De rundade översta sätena gör det enkelt och 
bekvämt att placera händerna när man ska 
hoppa över dem. 

Det övre sätet är 15 cm högt och har en 
diameter på 30 cm. Det övre sätet är tillverkat 
av PE och har en behaglig struktur som gör det 
bekvämt för händerna. 

Gräshoppans rör är tillverkat av ett Ø48,3 x 2,9 
mm, varmförzinkat stålrör. Det övre sätet är 
anslutet med en M12-bult och täckt av ett PE-
topplock.

 

Gräshoppa set 6 st
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Artikelnr. FRE3045-3517

Installationsinformation
Max. fallhöjd 80 cm
Säkerhetsområde 33,3 m²
Total installationstid 1,4
Grävdjup (volym) 1,20 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 80 cm
Fraktvikt 66 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

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 %

FRE3045-3517 158,90 2,54 45,40

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/$web/prod/f8860482-5362-4a65-8289-15dcbdea5134/FRE3045_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c1018c51-41a9-4ffa-be4d-e97da507fc8d/FRE3045_Side_EN.jpg
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