
Street workout er en fysisk aktivitet som 
symboliserer bevegelsesfriheten og 
oppmuntrer til sosialt samvær. Det er en 
kombinasjon av friidrett, calisthenics og andre 
idretter, og for det meste utført i det offentlige 
rom. Parallel Bars finner du på hvert Street 
Workout område for å trene overkroppen og 
kjernemuskulaturen. Parallell Bars passer 

veldig bra i en hinderløype, eller sammen med 
et pull-up stativ for å lage ulike øvelser. De 
avrundede hjørnene gjør det enkelt å svinge 
bena over stengene, noe som gjør det trygt å 
prøve nye triks uten fare for skader.
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Produktnummer FSW20100-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH 196x64x107 cm
Aldersgruppe 13+
Antall brukere 2
Fargevalg n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Stolpen er laget av Ø101,6 x 2 mm, pre-
galvanisert karbonstål og pulverlakkert, en god 
beskyttelse under alle forhold.

Kontaktene er laget av støpt aluminium, spesielt 
legert for utendørs miljøer og tung bruk. 
Skruene som fester kontaktene er rustfritt stål 
og beskyttet av sinkskiver.

Stenger som er beregnet som greb under 
øvelsene er laget av varmgalvanisert stål, 
Ø38mm. En bra diameter for å støtte 
håndleddet når du gjør dips eller vil stå på 
hendene.

Alle KOMPAN treningsprodukter er i samsvar 
med ASTM F3101 og EN16630 utendørs 
treningsstandarder. Lastetester utføres som en 
statisk test ved å legge til dynamiske faktorer så 
vel som sikkerhetsfaktorer til den spesifiserte 
belastningen på 78 kg per bruker. Et produkt 
beregnet på 1 bruker er lastet med 420 kg.

KOMPAN treningsprodukter er som standard 
tilgjengelige i oransje, RAL2021, og grå, 
RAL7012. Alle andre RAL-farger er tilgjengelige 
på forspørsel. Dte vill alltid være mulig å 
matche omgivelsene eller fargetemaet

Informasjonsskiltet er laget av PA6 (Polyamid) 
og viser den mest relevante øvelsen og en QR-
kode. Når skannet vil QR-koden lenke til en 
animert illustrasjon av øvelsen og gir 
muligheten til å laste ned KOMPAN sport & 
fitness-appen, som gir en stor mengde øvelser 
og treningsøkter.
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Produktnummer FSW20100-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 107 cm
Sikkerhetssone 15,5 m²
Total monteringstid 2,6
Utgraving 0,11 m³
Betong 0,06 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 83 kg
Forankring In-ground a

Surface a

Garanti
Galvanisert stål Livstids
Stolpe 10 år
Koblinger 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

FSW20100-0901 190,00 3,39 48,10

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 

Data kan endres uten forvarsel.3 / 05/10/2023



* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6a863d23-2c4d-4849-baeb-0c7f47a39332/FSW201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/42cdfd76-a804-4172-aafa-5e69455b1324/FSW201_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

