
Trädkojan har ett rymligt utkikstorn, en röd 
rutschbana och ett fint klätternät som lockar 
yngre barn till lek. När barnen klättrar uppför 
trappan eller klätternätet för att sedan rutscha 
ner till marken igen skapas en loop av lek som 
tränar motoriska färdigheter och muskler. T.ex. 
stärks rumsuppfattning och kors-koordination 
när barnen klättrar – viktiga egenskaper för 

läsning. Genom att rutscha från Trädkojan 
tränar små barn även hållning och balans. 
Kojans taktila detaljer, de röda fönstren, 
kikaren och den gula bollen på klätternätet 
uppmuntrar barnen till att upptäcka och umgås.
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Trädkoja
NAT505

Artikelnr. NAT505-0612

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  158x322x215 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ 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.

Rutschen i rostfritt stål (t=2mm) har sidor av 
EcoCore™.

Repnäten är tillverkade av flätade 16 mm PES-
rep. PES är otroligt stark och hållbar mot slitage 
och UV-strålning. Repöglorna är sammansatt 
med aluminiumkontakter.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utsida med 
blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Kikaren är gjord av PUR. Alla komponenter 
behåller sina egenskaper i temperaturområdet -
30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 21,1 m²
Total installationstid 10,5
Grävdjup (volym) 0,67 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 63 cm
Fraktvikt 242 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Tallträ 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
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 %

NAT505-0612 283,50 1,52 35,40

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/$web/prod/44ce738a-5c15-4ebc-ae01-71399edd6245/NAT505_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f10d931b-e85c-46f2-9820-bd9456ffc705/NAT505_Side_EN.jpg
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