
Trädslottet har ett rymligt utkikstorn, en röd 
rutschbana och utmanande rörlig bro som 
inspirerar yngre barn till lek. När barnen 
balanserar på bron, tittar genom kikaren och 
rutschar ner för rutschbanan skapas en loop av 
lek som tränar motoriska färdigheter och 
muskler. T.ex. stärks balans, rumsuppfattning 
och kors-koordination när barnen kryper uppför 

trappan, över den rörliga bron och sedan upp 
på plattformen. Egenskaperna stimulerar i sin 
tur barnens kroppsuppfattning och bygger 
självförtroende. Genom att rutscha från 
Trädslottet tränar små barn även hållning och 
balans. Plattformens fönster och kikare är 
sociala aktiviteter där små barn kan leka 
tillsammans.
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Trädslott
NAT506

Artikelnr. NAT506-0612

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  161x371x218 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 9
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™.

Kikaren är gjord av PUR. Alla komponenter 
behåller sina egenskaper i temperaturområdet -
30°C till 60°C. Materialet är UV-stabiliserat.

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

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

 

Trädslott
NAT506

Artikelnr. NAT506-0612

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 22,2 m²
Total installationstid 11,6
Grävdjup (volym) 0,76 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 61 cm
Fraktvikt 256 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Tallträ 10 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rutsch i rostfritt stål 10 år
PUR-komponenter 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 %

NAT506-0612 284,00 1,38 32,00

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/$web/prod/e6429e7b-8227-4df9-b501-5b6b40002dc8/NAT506_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1bb95298-600f-4524-98a8-077efe6718e9/NAT506_Side_EN.jpg
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