
With 10 different workout stations in one, this 
combination package offers a superior street 
workout and callisthenics experience. 
Featuring all the essential elements for users to 
release their creativity, the dimensions of the 
pull up bars have been optimized to 32mm for 
the best possible hand grip. The strength of the 
bar is secured through a conical design and a 

full steal bar. The 138cm wide pull up bars are 
designed to give plenty of space to dynamic 
exercises and promote sideways exercises 
such as the typewriter pull up. The wide bars 
also allow for users to do pull ups next to each 
other and thereby compete or motivate each 
other.
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Artikelnr. FSW10501-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 691x444x240 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 14
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Den vertikala stolpen är tillverkad av ett Ø38 x 
2mm varmförzinkat rör, den perfekta storleken 
för ett bra grepp när du försöker göra den 
mänskliga flaggan!

Stegen är tillverkade av extruderat aluminium 
med en halkfri yta. Aluminium har hög 
korrosionsbeständighet och säkerställer 
produktens hållbarhet. Stegen monteras på höjd 
34,7cm och 54,7cm vilket skapar enkel åtkomst 
för att nå de högre redskapen.

Alla stänger avsedda för pull ups är tillverkade 
av solida, Ø32mm x 138mm, varmförzinkade 
stålstänger S235JR. Denna diameter ger rätt 
grepp för alla.

Handtagen har 4 olika höjder för att placera 
händer eller fötter; 48cm, 76cm, 104cm och 
132cm, vilket skapar möjlighet att ändra 
svårighetsgraden på övningen.

Ytan är gjord av Ekogrip® paneler, bestående 
av 15mm polyeten med ett 3mm toppskikt av 
termoplastgummi. Ekogrip® paneler har en 
halkfri effekt för bekväm och säker träning vid 
alla väderförhållanden.

Stolparna är tillverkade av Ø101,6 x 2 mm 
varmförzinkad galvaniserat stål som är 
pulverlackat, vilket gör så det skyddar i alla 
väder.
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Artikelnr. FSW10501-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 233 cm
Säkerhetsområde 59,6 m²
Total installationstid 11,1
Grävdjup (volym) 1,28 m³
Betong (volym) 0,58 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 614 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Anslutningar 10 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

FSW10501-0901 1.286,50 3,33 47,40

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/$web/prod/40c88f36-70ca-4434-829e-36f2666bb57d/FSW105_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b6aa5742-659b-4a80-a545-5534cf8d5677/FSW105_Side_EN.jpg
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