
Den stora, lutande och roterande ringen med 
sju olika områden har otaliga lekalternativ att 
utforska: här kan barnen vrida, snurra och 
balansera antingen sittandes, liggandes, 
ståendes, ensam eller med vänner. 
Supernovas många lekalternativ och den 
öppna designen på marknivå gör att alla kan 
delta i leken oavsett förmåga. Ringens sju 

områden inspirerar till en mängd olika slags 
lekar med regler eller tuff-och-tumlande lek och 
att springa och putta på ringen tränar barnens 
arm- och benmuskler samt kondition. Genom 
att hoppa av och på stärks bentätheten. 
Supernovan tränar sinne för balans och rum, 
vilket är viktiga egenskaper för att sitta still eller 
navigera i trafiken på ett säkert sätt. När 

barnen hjälper varandra och kommer på nya 
lekar tillsammans stimuleras sociala och 
emotionella färdigheter, empati, kognition, 
samarbetsförmåga och logiskt tänkande.
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Supernova
GXY916

Artikelnr. GXY916012-3417

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  206x206x60 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n n n



Supernovan är en unik karusell utan mittpunkt, 
placerad i en vinkel på 10° vilket gör att den 
snurrar när barnen går på produkten. 
Ytterringens diameter är 208cm och den övre 
punkten är 60cm över marknivå.

7-ringsegmenten är tillverkade av lågdensitets-
polyeten med utmärkt slagstyrka och är 
användbar inom ett stort temperaturspann. Varje 
segment har integrerade handtag på båda sidor 
och halkskydd på övre ytan för säker 
användning.

Supernovan är utformad med ett smort 
underhållsfritt rullsystem av vertikala och 
horisontella hjul.. Rullsystemet är helt stängt 
och förseglat av två gummilister.

Supernova är utformad med 5 ben med 
varmförzinkad ytbehandling. Varmförzinkningen 
har bra beständighet i utomhusmiljöer och är 
underhållsfri.

GreenLine-versioner i mörk tealfärg är 
utformade med gjutna PP-delar som består av 
25% återvunnet konsumentavfall och 75% 
obehandlat material. GreenLine säkerställer 
lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. 

Den sandfärgade varianten är tillverkad av 
Rotoformad sten blandat  med PE material med 
nonskid yttextur. Små visuella  varianser i 
stenmixen är normalt.

 

Supernova
GXY916

Artikelnr. GXY916012-3417

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 28,9 m²
Total installationstid 3,0
Grävdjup (volym) 0,21 m³
Betong (volym) 0,05 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 277 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Ihåliga PE-delar 10 år
Anslutningsfästen 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Rullsystem 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 %

GXY916012-3417 411,80 2,75 38,40

GXY916021-3417 404,10 2,70 42,50

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/$web/prod/f0545086-4956-4757-a580-66aab9455709/GXY916_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b749b95e-cdb1-471e-a149-a187a69a9091/GXY916_Side_EN.jpg
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