
*The Double Chest press Is a specific product 
for building strength in the chest and arm 
muscles. The exercise involves extending the 
arms in front of the body by pushing against 
the two levers. The double chest press is 
designed especially accessible for people with 
physical disabilities. The design of the products 
allows for two people to work out together. 

Covering many muscles at once, the Double 
Chest Press is an excellent way to build your 
overall strength.
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KPX131

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

Artikelnr. KPX131-3617

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 103x163x159 cm
Åldersgrupp 13+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n



För att säkerställa ramens stabilitet är 
stödstolpen tillverkad av ett varmförzinkat 
stålrör av Ø159mm, med en väggtjocklek på 4 
mm och har ett lock av pulverlackerad 
aluminium.

Skylten består av en 1,5 mm aluminiumplatta 
med serigrafitryck, förseglat genom en 
efterföljande anodiseringsprocess, skruvad på 
en bearbetad platta av 19mm EcoCore™

Styret/Stödröret är tillverkat av ett varmförzinkat 
stålrör Ø38mm med en väggtjocklek på 4mm.

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.

ROSTA-elementet är tillverkat av en 
gjutjärnsram som är varmförzinkad och lackad. 
Detta säkerställer att ROSTA-elementet är en 
underhållsfri, elastisk led som kan flyttas i en 
riktning med ett progressivt motstånd.

Handtagen är gjutna av TPU (Termoplastisk 
polyuretan). TPU är mycket tålig mot slitage, 
bra isolering och ger samtidigt användarna ett 
enastående grepp under träningen.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 44 cm
Säkerhetsområde 16,4 m²
Total installationstid 4,3
Grävdjup (volym) 0,38 m³
Betong (volym) 0,21 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 124 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
ROSTA element 2 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

KPX131-3617 251,50 2,55 51,40

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

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2222aff7-4b80-43cb-9b3f-4e81681cb15f/KPX131_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bbe9fc06-62f4-4a68-92a4-8d0508c929d2/KPX131_Side_EN.jpg
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