
Stellanova lockar barn med sin runda och 
intressanta design. Ringen snurras i rörelse 
genom att putta på eller dra i det centrala 
handtaget i mitten. Aktiviteten tränar speciellt 
barnens muskler i mage och överkropp, vilket 
är muskler som ofta underanvänds på grund av 
en stillasittande livsstil. När barnen roterar och 
försöker behålla jämvikt tränas också sinne för 

balans – en extra viktig egenskap i tidig tonår. 
Ringen i mitten av Stellanova är uppdelad i 
olika sektioner, vilket kan definiera indivuellt 
eller gemensamt utrymme. Att hitta på egna 
regler i leken på Stellanova stimulerar barnens 
social-emotionella egenskaper – t.ex. 
samarbete och förhandlingsförmåga.
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Stellanova
GXY944

Artikelnr. GXY944012-3717

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  208x209x115 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n n



Stellanova är utformad med 5 ben med 
varmförzinkad ytbeläggning. Galvaniseringen 
har utmärkt korrosionsbeständighet i 
utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

För att underlätta leken och räkna varv samtidigt 
som du roterar är ett av anslutningsfästena eller 
ett av ringsegmenten gjorda i en kontrasterande 
färg.

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.

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. 

 

Stellanova
GXY944

Artikelnr. GXY944012-3717

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 29,2 m²
Total installationstid 5,0
Grävdjup (volym) 1,15 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 355 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
Ihåliga PE-delar 10 år
Rep & nät 10 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 %

GXY944012-3717 512,60 2,74 38,90

GXY944021-3717 504,90 2,70 42,10

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* 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/$web/prod/43c9a9d9-7f73-49a2-8e97-c6edbe7f398a/GXY944_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3f7de2ea-6f50-4d46-9224-61fd9c08ea3b/GXY944_Side_EN.jpg
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