
Mini Dinohusken tiltrekker barn som en 
magnet. De mange retningene for å svinge 
høyt vekker følelsen av undring og får barna til 
å komme tilbake gang på gang. Setet inviterer 
barn til å sitte eller stå mens de svinger. De 
virvlende svingebevegelsene til Mini 
Dinohusken trener barnets følelse av balanse 
og rom. Disse motoriske ferdighetene er 

grunnleggende for kroppsbevissthet og romlig 
vurdering, f.eks. når barn skal navigere sikkert i 
verden. De store musklene trenes og 
bentettheten økes når de skyver, drar og 
hopper av Mini Dinohusken. De beroligende 
eller ville svingbevegelsene støtter risikovillig 
dømmekraft. Bevegelsene gir både spenning, 
latter og avslapping.
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Mini Dinohuske
M985

Produktnummer M98501-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH  341x24x273 cm
Aldersgruppe  4+
Antall brukere 1
Fargevalg n n n



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden 
og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har 
utmerket korrosjonsmotstand i utendørse 
miljøer og krever lite vedlikehold.

Pulverlakkert toppfinish på galvanisert stål 
behandles i to trinn: Lett sliping og 
pulverlakkering - tykkelse 70-120 um.

Opphengene er laget av rustfrie stålfester og 
kan bevege seg i to retninger. Opphengene er 
vedlikeholdsfrie grunnet flenslagene med 
silikon. Taufestene er laget med rustfritt 
stålkjede.

Corocord-tau med en diameter på 19 mm eller 
mer er spesiell 'Hercules' - type med 
galvaniserte sekstråede ståltråder. Hver tråd er 
pakket med PES-garn, som smeltes på hver 
enkelt indivuduelle tråd. Tauene er svært 
slitesterke og hærverk-resistente og kan 
erstattes på stedet hvis det er nødvendig.

Det spesialdesignede setet er laget av en 
innsats i rustfritt stål dekket med et mykt lag av 
PUR-gummi. Setet er støttestet for å oppfylle 
alle globale lekeplassstandarder, og tauet har et 
ergonomisk håndtak av et støpt PUR-
gummihåndtak.  

Mini Dinohuske
M985

Produktnummer M98501-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 150 cm
Sikkerhetssone 51,2 m²
Total monteringstid 3,4
Utgraving 2,30 m³
Betong 1,28 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 139 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Galvanisert stål Livstids
Malt topplag 10 år
Huskeoppheng 5 år
Tau & nett 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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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