
Niagara lockar barn i skolåldern med 
spännande klätterutmaningar. Variationen av 
klätteraktiviteter med nät, stänger, stegar och 
lutande golv får barnen att komma tillbaka om 
och om igen. Det finns flera sätt att ta sig upp 
och ner i strukturen, som stimulerar barnens 
balans, kors-koordination och proprioception. 
De motoriska färdigheter som stärks när 

barnen navigerar genom Niagara är viktiga för 
att självsäkert kunna röra sig runt i den stora 
världen. Genom att åka ner i full fart på 
ledstängerna tränas sinne för balans och rum – 
fundamentala egenskaper för alla fysiska 
förmågor. Plattformen och nätet är bra ställen 
för pausa och planera klättringen tillsammans 
med vänner. Här finns utmärkta möjligheter för 

en större grupp barn att leka samtidigt.
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Niagara
NAT527

Artikelnr. NAT527-0912

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  452x644x312 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 13
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.

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

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.

Lekelement av rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt material. Stålet är glasblästrat 
efter tillverkning för att säkerställa en jämn 
glidyta.

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.
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NAT527

Artikelnr. NAT527-0912

Installationsinformation
Max. fallhöjd 267 cm
Säkerhetsområde 49,4 m²
Total installationstid 14,1
Grävdjup (volym) 2,11 m³
Betong (volym) 0,41 m³
Stolpdjup (standard) 91 cm
Fraktvikt 451 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

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

NAT527-0912 892,40 2,30 36,90

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/$web/prod/1f553bf2-4625-44e4-8181-3f7f82b1c4e7/NAT527_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/02c21135-ab43-41d8-8eb6-980c5d84c082/NAT527_Side_EN.jpg
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