
Spica 1 har udda former och en triangulär 
plattform som bjuder in nyfikna 6-12 åringar till 
roterande lek. När barnen utforskar hur de ska 
få igång Spica krävs problemlösning, och de 
kommer snart upptäcka att snurrhastigheten 
ökar när de lutar sig nära stången och minskar 
när de lutar utåt. Att behärska 
rotationselementet stimulerar kognitiva 

färdigheter som logiskt tänkande. Spica 
utmanar också smidighet, balans och 
koordination. Den triangulära formen 
plattformen har plats för tre barn och att snurra 
tillsammans främjar sociala färdigheter – t.ex. 
samarbete och förmågan att turas om.
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Spica 1
GXY8014

Artikelnr. GXY801421-3717

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  44x45x169 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n



Spica-lagren installeras i ett lagerhus med 
integrerade dräneringshål för vatten att passera 
genom. De två stora stållagren är helt slutna 
och smorda.

Den unika supertriangelavsatsen hos GALAXY 
har en inre kärna av galvaniserat stål och ett 
mjukt yttre lager av PUR gummi. De rundade 
kanterna har en antiglid-yta för säker lek.

Den färgade toppen är tillverkad av formsprutat 
högkvalitativt nylon (PA6) som är UV 
stabiliserad för att säkerställa lång livslängd. 
Tvåkomponentkonstruktionen monteras med 
stålstift runt stålröret.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.
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Artikelnr. GXY801421-3717

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 9,7 m²
Total installationstid 1,6
Grävdjup (volym) 0,38 m³
Betong (volym) 0,30 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 60 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Mekanik 10 år
Lagersystem 5 år
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 %

GXY801421-3717 110,80 2,89 35,20

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7d52e2fe-1bf1-4339-b36f-f40ba4dd61c6/GXY8014_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/24c86559-4051-4675-bddf-e573f06528a8/GXY8014_Side_EN.jpg
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