
Klättring är en utmärkt aktivitet för att göra av 
med överskottsenergi och stress. 
Klättringsutrustning passar bra både för skolor 
och allmänna lekplatser. Vår utrustning skapar 
dessutom en perfekt mötesplats för barn.
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Pyramidnät
KPL803

Artikelnr. KPL803-1101

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  620x620x505 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 34
Färgalternativ n



I mitten av Spirenätet är masten, tillverkad av 
högkvalitativt stål. Mastens struktur blir ett 
svängande stöd som är statiskt gynnsamt och 
utjämnar svängningarna i Spirenätet. Masterna 
är varmförzinkade som standard.

Stanserna i aluminium är dubbelt koniska med 
rundade ändar och är så små som säkerheten 
tillåter. Designen av nätet syftar till att hålla 
antalet metalldelar i nätet till ett absolut 
minimum, både i storlek och antal, för att ge 
bästa möjliga repklättringsupplevelse.

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

Klätternät är tillverkade av UV-stabiliserat PA-
rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är 
induktionsbehandlat för att få maximalt fäste 
mellan stål och rep vilket ger ett utmärkt 
slitagemotstånd. Alla repfästen är tillverkade av 
100% återvinningsbart PA-material.

För installationer med fallskyddsgummi måste 
vantskruvsskyddet beställas separat.

 

Pyramidnät
KPL803

Artikelnr. KPL803-1101

Installationsinformation
Max. fallhöjd 180 cm
Säkerhetsområde 66,0 m²
Total installationstid 12,5
Grävdjup (volym) 8,62 m³
Betong (volym) 5,49 m³
Stolpdjup (standard) 110 cm
Fraktvikt 349 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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 %

KPL803-1101 1.052,70 3,30 35,60

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/$web/prod/ba420b8d-8369-4d5d-af2e-7eb997eae4ad/KPL803_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2c7f669b-b474-4ffa-81c0-f0b7774148a1/KPL803_Side_EN.jpg
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