
Att klättra högt upp är alltid populärt på 
lekplatsen och den här klätterställningen ger 
många möjligheter att göra just det. Strukturen 
har klätterutmaningar av olika svårighetsgrad 
för att motivera barnen att klättra olika vägar 
upp och ner, om och om igen. När barnen 
klättrar på stegen, klätterstängerna och 
klätternätet tränas muskler, smidighet och 

koordination. Den överhängande stegen är 
både en bra plats att sitta på tillsammans med 
vänner, och uppmuntrar barnen till att gå 
armgång. Rörelsen tränar muskler i 
överkroppen, som är speciellt viktiga att stärka 
för dagens allt mer stillasittande barn. Repet 
med UFO är klätterställningens stora utmaning 
och bygger även den barnens fysik.
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Climber
M870

Artikelnr. M87001-3417

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  323x268x228 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n



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.

Lekaktiviteter såsom UFO är gjorda av 
formsprutat, UV-stabiliserat, nylon (PA6) av hög 
kvalitet. Nylon har bra slitstyrka och slagstyrka.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 227 cm
Säkerhetsområde 32,8 m²
Total installationstid 6,6
Grävdjup (volym) 2,60 m³
Betong (volym) 0,36 m³
Stolpdjup (standard) 80 cm
Fraktvikt 291 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

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 %

M87001-3417 488,00 1,70 23,90

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/$web/prod/cefbc34e-7c00-42f1-87a5-e6f3d3ed8a2b/M870_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/61e4f45f-aa2b-4ff3-bd80-ba3fa36e3159/M870_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

