
Mini Dino 360° -keinu houkuttelee lapsia kuin 
magneetti. Korkealla keinuminen eri suuntiin 
aiheuttaa ihmetystä ja saa lapset palaamaan 
keinuun kerta toisensa jälkeen. Istuin kutsuu 
lapset istumaan tai seisomaan keinuessaan. 
Mini Dinon pyörivät keinuliikkeet harjoittavat 
lapsen tasapainoa ja tilanhahmotuskykyä. 
Nämä motoriset taidot ovat olennaisia 

kehotietoisuuden ja etäisyyksien arvioinnin 
kannalta, esimerkiksi navigoitaessa turvallisesti 
liikenteessä. Tärkeimmät lihakset vahvistuvat 
ja luuntiheys kasvaa, kun Mini Dinoa 
työnnetään, vedetään ja siitä hyppäätään pois. 
Rauhalliset tai villit keinumisliikkeet tukevat 
riskinottokykyä. Liikkeet saavat aikaan sekä 
jännitystä, naurua että rentoutumista.
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Mini Dino 360° -keinu
M985

Tuotenumero M98501-0901

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  341x24x273 cm
Ikäryhmä  4+
Leikkikapasiteetti 1
Värivaihtoehdot n n n



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja 
ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa 
erinomaisen korroosionkestävyyden 
ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

Sinkityksen päällä olevan jauhemaalatun pinnan 
käsittely on kaksivaiheinen: kevyt hionta ja 
puhtaaksi pyyhkiminen. Jauhemaalauksen 
paksuus on 70–120 μm.

Keinuripustimet on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä valmistetuista 
kannattimista, ja liike perustuu kahteen akseliin. 
Laippalaakerit voidellaan silikonilla, joten 
ripustimet ovat huoltovapaita. Köysi liitetään 
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 
ketjulla.

Vähintään 19 millimetrin paksuiset Corocord-
köydet ovat erityistä Hercules-tyyppiä, sillä 
niissä on sinkityt, kuusisäikeiset teräsvaijerit. 
Jokainen säie on kääritty tiukasti 
polyesterinyöriin, joka sulatetaan kuhunkin 
yksittäiseen säikeeseen. Tämä tekee köysistä 
kulutuksen ja ilkivallan kestäviä. Köydet voidaan 
myös tarvittaessa vaihtaa paikan päällä.

Erityismuotoiltu istuin on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä valmistetusta 
sisäkappaleesta, joka on päällystetty pehmeällä 
PUR-kumikerroksella. Istuin on iskutestattu 
siten, että se täyttää kaikki maailmanlaajuiset 
leikkikenttänormit, ja köydessä on 
ergonomisesti muotoiltu PUR-kumikahva.

 

Mini Dino 360° -keinu
M985

Tuotenumero M98501-0901

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

150 cm

Turva-alue 51,2 m²
Asennusaika 3,4
Kaivanto 2,30 m³
Betonivalu 1,28 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

90 cm

Lähetyksen paino 139 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
Sinkitty teräs Elinikäinen
Maalattu pintakerros 10 vuotta
Swing hangers 5 vuotta
Köydet & verkot 10 vuotta
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

M98501-0901 549,40 4,01 47,60

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4aa4aef8-c01d-4b1d-a464-3b8c515b2c39/M985_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dc4af6fe-004c-4f2a-be0d-bb1f44ee53bb/M985_Side_EN.jpg
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