
På Bootcamp Base hittar träningsentusiasterna 
allt de behöver för en mångsidig träning. Det är 
ett mångfunktionellt gym där grupper på över 
10 personer kan träna tillsammans utan 
problem. På Bootcamp Base kan användarna 
placera vikter på olika höjd och fästa 
boxningssäckar och andra träningsredskap 
(gymband, klätterrep, träningsrep, elastiska 

hjälpmedel etc.).
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Artikelnr. FST93000-0801

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 195x585x262 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n



Pull-up stängerna är 180 cm långa och har en 
diameter på 32 mm. Stängerna är 
varmförzinkade och ytan är pulverlackerad. 
Detta ger en smidig yta och gör det möjligt för 
användare att utföra dynamiska övningar utan 
att få skador.

Stolparna är 80x80x3mm och 
varmgalvaniserade. På grund av dessa 
överdimensionerade stolpar är strukturen 
nästan okrossbar och mycket fast.

Detta kallas J-krok, och kan justeras för att 
sätta upp stången på rätt höjd för varje lyft. 
KOMPAN J-krokar är kraftiga och sitter säkert 
på plats så att du kan fokusera på ditt 
träningspass utan att behöva oroa dig för att 
kroken glider eller rör sig. De är 
varmgalvaniserade och tål alla 
väderförhållanden. 

Alla KOMPAN fitnessprodukter är kompatibla 
med ASTM F3101 & EN16630 Fitness-standard. 
Belastningsprov utförs som ett statiskt test 
genom att lägga till dynamiska faktorer samt 
säkerhetsfaktorer till den angivna belastningen 
på 78 kg per användare. En produkt avsedd för 
1 användare testas med 420kg.

En av de häftiga möjligheterna som FST930 
erbjuder är möjligheten att lägga till en 
boxningsväska till strukturen. All hårdvara finns 
på plats så du kan klicka boxväskan på plats 
och börja träna! Bultarna och kontakterna är 
tillverkade av rostfritt stål och extremt hållbara.  
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Artikelnr. FST93000-0801

Installationsinformation
Max. fallhöjd 150 cm
Säkerhetsområde 38,4 m²
Total installationstid 9,6
Grävdjup (volym) 1,60 m³
Betong (volym) 0,78 m³
Stolpdjup (standard) 80 cm
Fraktvikt 631 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Stålbelagda delar 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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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 %

FST93000-0801 1.340,30 2,59 49,90

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/9cba582a-89eb-4316-9a48-ec5ceed3e090/FST930_Footprint_EN.jpg
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