
Trappan är ett mycket vanligt hinder i 
vardagen. Att öva förmågan att säkert klara alla 
trappor är mycket viktigt för att äldre människor 
ska kunna förflytta sig på ett säkert sätt i 
stadsmiljöer. Trapporna finns i två olika 
versioner: normala trappor eller branta trappor. 
Detta gör det möjligt att stegra övningen så att 
den passar alla – till exempel att gå från den 

vanliga trappan med handstöd till den branta 
utan stöd. Trapporna kan också användas för 
enkla och effektiva övningar som step-up, utfall 
och till och med hopp.
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Öppna KOMPAN FIT app för mer information

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

Artikelnr. FSW23000-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 101x253x163 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Stången är 1400 mm lång, med en höjd av 940 
mm och är avsedd som grepp under övningar. 
Stången är tillverkad av varmförzinkat stål 
Ø38mm, en perfekt diameter för ett bra grepp 
och för att stödja handleden.

Alla plattformar förstärks av unikt designade 
aluminiumprofiler med flera fästalternativ genom 
användning av tryckgjutna aluminiumfästen. 
HPL plattformar med en tjocklek på 17.8mm 
med en mycket hög slitstyrka och en unik 
KOMPAN nonskid ytstruktur.

Balansgången är gjord av 3/4 EcoCore™. 
EcoCore™ är ett mycket hållbart och 
miljövänligt material som inte bara är 
återvinningsbart efter användning, utan som 
också består av en kärna som produceras av 
100% återvunnet material.

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

Anslutningarna är gjorda av pressgjutet 
aluminium, speciellt legerat för utomhusmiljöer 
och tung användning. Skruvarna som fäster 
anslutningarna är av rostfritt stål och skyddade 
av zinkbrickor.

Informationsskylten är tillverkad av PA6 
(Polyamide) och visar den mest relevanta 
övningen och en QR-kod. När QR-koden 
skannas länkar den till en animerad illustration 
av övningen och erbjuder möjligheten att ladda 
ner KOMPAN sport & fitness App, som kommer 
att ge en stor mängd övningar och träningar.
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Artikelnr. FSW23000-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 69 cm
Säkerhetsområde 20,0 m²
Total installationstid 9,9
Grävdjup (volym) 0,23 m³
Betong (volym) 0,12 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 324 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
HPL plattformar 15 år
Varmförzinkat stål 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 %

FSW23000-0902 620,10 2,84 40,70

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/$web/prod/17245ce7-b411-4806-b484-93984d643f29/FSW230_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e7ddb274-16aa-482a-b3c1-574857d02def/FSW230_Side_EN.jpg
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