
Bergsbestigaren är en spännande lekstruktur 
för barn i skolåldern. När barnen klättrar och 
rör sig i den varierade strukturen stimuleras 
sinne för balans och kors-koordination – viktiga 
egenskaper för att självsäkert kunna röra sig 
runt i sin omgivning. Jakobs Stege är en klurig 
klätterutmaning som kräver proprioception, 
dvs. förmåga att kunna avgöra de egna 

kroppsdelarnas position. Bergsbestigaren är en 
rolig, utmanande mötesplats för aktiv och 
social lek tillsammans med vänner.
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Bergsbestigaren
NAT528

Artikelnr. NAT528-0912

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  346x275x242 cm
Åldersgrupp  4+
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.

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.

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.

De runda klätterstegen är gjorda av PUR-
material som är mjukt och hållbart.

 

Bergsbestigaren
NAT528

Artikelnr. NAT528-0912

Installationsinformation
Max. fallhöjd 223 cm
Säkerhetsområde 27,6 m²
Total installationstid 5,1
Grävdjup (volym) 1,42 m³
Betong (volym) 0,31 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 148 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

2 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NAT528-0912 315,80 2,39 36,30

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

Bergsbestigaren
NAT528
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5f91f623-6a45-4bbb-a11f-1c070144b8eb/NAT528_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/8f558bd0-cfd1-491c-8770-8e2c09c7402c/NAT528_Side_EN.jpg
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