
Med roliga former och vinklar utmanar Sirius II 
till äventyr och upptäckande lek. Barn i 
skolåldern älskar den breda variationen av 
aktiviteter som finns här, och den böjda 
klätterväggen ger en klurig klättring till toppen. 
Barnen kan sitta på både lekskalen och 
klätternäten vilket gör det till en bra plats att 
umgås. Snurran bjuder in många barn till vild 

rotation och det vickande röret är en riktig 
klätterutmaning. Aktiviteten tränar barnens 
ABC: smidighet, balans och koordination. Att 
snurra är både roligt och övar balanssinne – en 
viktig egenskap för t.ex. förmågan att sitta still 
och koncentrera sig.
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Sirius II
GXY947

Artikelnr. GXY947032-3717

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  363x491x293 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 10
Färgalternativ n n n n n n n



GALAXYS stålytor är varmförzinkade inuti och 
på utsidan med blyfri zink. Galvaniseringen har 
utmärkt korrosionsbeständighet i utemiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Större element består av 100% återvinningsbar 
Polyeten. Enheten som visas på bilden gjuts i 
ett stycke med en minst 5 mm godstjocklek. 
Polyeten har hög slagbeständighet över ett brett 
temperaturspann och är vandalismsäkert på alla 
platser.

Lagersystem av kraftig design i en underhållsfri 
konstruktion. Alla stållager är helt slutna och 
smorda.

Den böjda klätterväggen är tillverkad av en 
Ekogrip® panel med unikt designade 
klättergrepp och är monterad i en stålram . 
Ekogrip® panelen består av en 15mm tjock PE-
bas med 3 mm toppskikt av  gummi med en 
antiglidyta.

Våra Galaxy produkter finns i olika 
färgkombinationer. Det är antingen 
varmförzinkad stål som ytbehandling eller ett 
tillval med pulverlackerad yta av utvalda 
stålkomponenter. Färgerna på aktiviteterna 
justeras för att stödja den individuella 
färgkombinationen.

Den unikt designade anslutningskulan för 
GALAXY är tillverkad med en inre cirkulär kärna 
av aluminium och omges av ett skal av hårt 
Polypropen med ett yttre lager mjukt TPV-
gummi. Flexibla blyfria aluminiumfästen 
möjliggör installation i variabla vinklar.  
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Artikelnr. GXY947032-3717

Installationsinformation
Max. fallhöjd 252 cm
Säkerhetsområde 42,1 m²
Total installationstid 13,5
Grävdjup (volym) 2,22 m³
Betong (volym) 1,20 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 516 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
Galaxy anslutningskula 5 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 %

GXY947032-3717 1.152,50 3,07 34,20

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/$web/prod/c06ce9b4-4a7a-4671-9d70-d8025b6d3cc2/GXY947_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/39e14639-1fcf-4590-8cf2-a48850f068fa/GXY947_Side_EN.jpg
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