
Hängbron lockar små barn till att testa sina 
balansfärdigheter, fram och tillbaka på bron, 
om och om igen. En viktig del av det roliga är 
de responsiva broplankorna: För varje steg 
barnet tar tränas fysiska färdigheter eftersom 
de använder balans, fötter, ben, bål och armar 
för att justera vikten på bron. Handräckena ger 
bra stöd. När andra springer eller går på 

hängbron känner barnen varandras rörelser, 
vilket skapar en social gemensam upplevelse. 
Att röra sig över bron samtidigt som andra 
utvecklar även samarbete, förhandling, hänsyn 
och förmågan att turas om – viktiga sociala och 
emotionella egenskaper.
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Hängbro
NAT503

Artikelnr. NAT503-0312

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  223x68x94 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n n n



Stolpar och brädor tillverkas av FSC®-
certifierad (FSC® C004450) tall från europeiska 
skogar. Träet är tryckimpregnerat (klass AB) 
med Tanalith E3475 enligt EN335.

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.

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

Stolplocken är tillverkade av högkvalitativ 
formstöpt nylon (PA6). PA6 är otroligt hållbar 
såväl som UV-beständig. Stolplocken skyddar 
vertikala stolpar och säkerställer en lång 
livslängd.

Stödkedjorna på hängbron är tillverkade av 
högkvalitativt rostfritt stål för att säkerställa en 
lång hållbarhet.

 

Hängbro
NAT503

Artikelnr. NAT503-0312

Installationsinformation
Max. fallhöjd 40 cm
Säkerhetsområde 16,7 m²
Total installationstid 5,0
Grävdjup (volym) 0,06 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 35 cm
Fraktvikt 100 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Tallträ 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Kedjor 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 %

NAT503-0312 102,30 1,50 30,90

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/$web/prod/7859ccb4-12cb-4647-bb56-698e4ba3638f/NAT503_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cda1db44-d37b-4af3-8b5d-bc5a44caa184/NAT503_Side_EN.jpg
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