
Klätterflex väcker barnens nyfikenhet, om och 
om igen. Panelerna har olika färgerna som 
uppmuntrar barnen att klättra från ena sidan till 
den andra. Hela enheten lutar, vilket utmanar 
sinne för balans och proprioception. Att klättra 
runt, genom hålen, upp och ner kräver 
dessutom både motoriska färdigheter och 
muskler. De tre panelerna ger också barnen 

skydd från vind och sol. Klätterdubbar finns 
över hela enheten, och de breda plattformarna 
är bra ställen för att pausa och umgås.
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Klätterflex
M7021

Artikelnr. M702104-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  183x245x217 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 7
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.

Fotstödet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 
17,8 mm med mycket hög bärhållfasthet och en 
unik icke-glidande ytstruktur.

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

Spelaktiviteter som vridbollen är gjord av 
formsprutad UV-stabiliserad nylon av hög 
kvalitet (PA6). PA6 har bra slitstyrka och 
slaghållfasthet.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

Repen är tillverkade av UV-stabiliserad 
Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet 
är induktionbehandlat för att få en stark 
anslutning mellan stål och rep vilket också gör 
det väldigt slitstarkt.

 

Klätterflex
M7021

Artikelnr. M702104-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 139 cm
Säkerhetsområde 20,3 m²
Total installationstid 8,6
Grävdjup (volym) 1,09 m³
Betong (volym) 0,18 m³
Stolpdjup (standard) 63 cm
Fraktvikt 288 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
HPL plattformar 15 år
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 %

M702104-3417P 437,60 2,12 42,90

M702106-3417P 412,40 2,00 47,50

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/$web/prod/ca94ab04-e80b-4c03-bddd-755cf03c36f6/M7021_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7c1f724d-d1e4-4d5a-92e3-7fd896473160/M7021_Side_EN.jpg
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