
Den röda, roterande karusellen lockar både 
barn och vuxna. Med sin snurrskiva och två 
bänkar bjuder karusellen in till sociala lekar, 
och barnen kan inte få nog av det! Snurrandet 
kan startas genom att antingen putta eller dra 
karusellen i rörelse från utsidan eller genom att 
snurra bordet inne i karusellen. Den rundade 
formen ger utrymme för både sittande och 

stående användare. Snurrandet av karusellen 
tränar det vestibulära systemet och balansen. 
Detta är grundläggande för barnets förmåga att 
röra sig runt i världen på ett säkert sätt. Det är 
också grundläggande för att gå, springa och till 
och med kunna sitta still och koncentrera sig. 
När balansen är underutvecklad kan barn inte 
fokusera på något annat än att hålla balansen - 

sittande eller stående. Så det roliga med att 
snurra på karusellen är att det tjänar ett verkligt 
syfte.
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Karusell med bänk
KPL114

Artikelnr. KPL114-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  155x155x71 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n



Stålytorna är varmförzinkade på insidan och på 
utsidan med blyfri zink och med pulverlackerad 
yta. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Sätena är tillverkade av 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt 
material som inte bara är återvinningsbart efter 
användning, utan består också av en kärna som 
produceras av 100% återvunnet material.

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningen. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är smord och 
placerad ovan jord.

Bottenplatta av 3mm tjockt 
högkvalitetsaluminium med 2mm högt anti-glid 
mönster. Denna aluminiumplatta säkerställer 
säkert lek för alla användare och kräver lågt 
underhåll.

 

Karusell med bänk
KPL114

Artikelnr. KPL114-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 24,2 m²
Total installationstid 4,1
Grävdjup (volym) 0,56 m³
Betong (volym) 0,50 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 193 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Aluminiumplattform 15 år
HPL plattformar 15 år
Lagersystem 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 %

KPL114-0902 529,20 3,21 47,10

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).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Karusell med bänk
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1ce72706-6d08-4894-a374-0f8aa48180ff/KPL114_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e3ffc561-87d3-46ef-ae85-2191dce223dc/KPL114_Side_EN.jpg
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