
Lektornet med klätternät upprätthåller lek och 
möjlighet för barn att flytta sina kroppar genom 
att klättra, sträcka och glida. Barnen motiveras 
genom variationen av utmaningar i klättring och 
navigering av tornet och nätet. Klättring stärker 
musklerna och hjälper till att utveckla barnets 
korskoordineringsförmåga som förbättrar 
barnens förmåga att använda båda sidor av 

hjärnan vilket i sin tur stärker färdigheter som 
läsning och tänkande. Plattformen ger en utsikt 
över lekplatsen uppifrån och en känsla av 
hissnande höjd. Glidningen är oerhört 
spännande som stöder hållning och balans 
som är viktiga färdigheter för små barn när de 
växer. Det utvecklar barns fysiska färdigheter 
och hjälper till att bygga upp självförtroende för 

att navigera säkert i världen. Med många 
inbäddade aktiviteter kommer inbäddade 
aktiviteter kommer barn att leka länge, vilket 
förbättrar deras hälsa och välbefinnande.
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Lektorn med klätternät
KPL1014

Artikelnr. KPL101412-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  323x334x232 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 9
Färgalternativ n n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Tornets huvud stolpar av antingen fura eller 
aluminium har varmförzinkade stål fundament. 
Fundamenten höjer stolparna 20mm från 
marken för att undvika kontakt med mark 
materialet.

Golv och panelaktiviteter finns i två typer av 
material: Vattentät plywood av tall och al med 
halkskydd på båda sidor, tjocklek 21,5 mm. HPL 
högtryckslaminat med en halksäker yta enligt 
EN 438-6, tjocklek 17,8mm.

De stora ihåliga komponenterna är tillverkade av 
100% återvinningsbar Polyeten. Taket som 
visas är gjutet i ett stycke med minst 5,5 mm 
tjocklek för att säkerställa hög hållbarhet i alla 
klimat runt om i världen.

Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-
rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är 
induktionsbehandlas för att få maximalt fäste 
mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd 
mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 
100% återvinningsbar plast material.

Rutschkanor finns i tre olika material: gjutna i ett 
stycke av Polyetenplast, Kombinerade 
EcoCore™-sidor och i rostfritt stål t=2mm. 
Komplett rostfritt stål AISI304 t=2mm.

 

Lektorn med klätternät
KPL1014

Artikelnr. KPL101412-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 118 cm
Säkerhetsområde 26,3 m²
Total installationstid 10,2
Grävdjup (volym) 1,08 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 293 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Aluminium 15 år
Tallträ 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 %

KPL101412-0901 618,20 3,30 31,20

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

Lektorn med klätternät
KPL1014

4 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/663d96b4-928b-40b4-bf70-202af1d12c12/KPL1014_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6761636a-7d38-4e58-912c-4a3d188c18a5/KPL1014_Side_EN.jpg
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