
WOW! Spinner Disc får barnen att skrika av 
glädje. Den snurrar, kittlar i magen och här kan 
grupper av barn vara aktiva samtidigt. Den 
roliga fysiska leken får barnen att komma 
tillbaka gång på gång. Spinner Disc reagerar 
på barnens rörelser och snurrar när barnen 
puttar på eller drar. Aktiviteten är en rolig lek 
där barnen måste förhandla och turas om, 

samtidigt som de tränar både muskler och 
kondition. Barnen kan stå, sitta eller ligga på 
Spinner Disc och få stöd från mitten, vilket gör 
att barn med funktionshinder också kan vara 
en del av leken. Att rotera tränar sinne för 
balans som är fundamentalt för alla andra 
färdigheter – ett bra balanssinne hjälper barnen 
att navigera säkert runt i sin omgivning. 

Spinnner Disc är en viktig responsiv aktivitet 
med lek och aktiva pauser.
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Spinner Disc
GXY959

Artikelnr. GXY959012-3717

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  175x176x74 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 7
Färgalternativ n n n n



Den yttre ringen på Spinner Disc-basen är 
tillverkad av återvinningsbar LDPE. Ringen är 
gjuten i ett stycke med integrerade 
gängbussningar i metall och vattenavrinningshål 
för att garantera hög hållbarhet i alla klimat runt 
om i världen.

Den centrala delen med skålen är tillverkad av 
återvinningsbar LDPE och fäst på den yttre 
ringen med 12 fästpunkter som är förseglade 
med gula PA-nylonhättor.

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

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningar. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är smord och 
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. 

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

 

Spinner Disc
GXY959

Artikelnr. GXY959012-3717

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 17,8 m²
Total installationstid 3,7
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,31 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 158 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Ihåliga PE-delar 10 år
Lagersystem 5 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Fasta plastdelar 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 %

GXY959012-3717 306,50 2,27 23,30

GXY959021-3717 288,30 2,14 33,90

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

Spinner Disc
GXY959
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6b03f876-04be-4bc2-839d-7aa0c768af58/GXY959_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5bb0f080-b277-41e1-81a5-2622fd0c1e0f/GXY959_Side_EN.jpg
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