
Denna underbara kombination av roliga och 
utmanande lekaktiviteter skapar en 
oemotståndlig lekenhet. Barn kommer att 
flockas runt fem-tornet om och om igen. På 
marknivå finns tre olika lekpaneler som skapar 
en plats för lugnare och tystare lek. De många 
olika sätten att klättra upp på plattformarna och 
det rymliga klätternätet skapar en spännande 

och rolig lekplats. Detta tränar dessutom 
barnets muskler och korskoordinering. Den 
roliga och utmanande svajiga bron tränar 
balansen som gynnar barnets motoriska 
färdigheter och ökar barnets förtroende i sin 
kropp. Det finns spännande utgångar som 
passar för både de lugna och de vilda barnen: 
rutschbanan för lugnare barn och 

brandmansstången för våghalsarna. Att leka 
här garanterar träning av alla större fysiska 
utvecklingsområden. Det garanterar också 
roliga lekar med kompisar vilket utvecklar 
barnens social-emotionella färdigheter.
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Fem Torn XL
KPL5001

Artikelnr. KPL500112-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  760x875x376 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 39
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.

De primära stolparna finns i två typer av 
material: Tryckimpregnerade stolpar av furu 
klass AB med Tanalith E3475 enligt EN335. 
Aluminiumstople t=2mm. Basmaterial EN AW-
6060 T66.

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.

 

Fem Torn XL
KPL5001

Artikelnr. KPL500112-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 276 cm
Säkerhetsområde 90,0 m²
Total installationstid 34,4
Grävdjup (volym) 3,48 m³
Betong (volym) 1,51 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 1.329 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 %

KPL500112-0902 2.875,80 2,95 26,30

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

Fem Torn XL
KPL5001
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1fb8dce9-6313-422c-8790-a66642ee6692/KPL5001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/44184c7b-5aaa-4304-bf9e-2a659f27a5e8/KPL5001_Side_EN.jpg
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