
Torn med Rutsch och Brandmansstång 
uppmuntrar barn till att klättra och rutscha, om 
och om igen. När barnen rör sig i en loop av lek 
mellan rutschbanan, balansbommen, nätet och 
brandmansstågen tränas både kondition och 
muskler. Ingångarna till tornet är gradvis 
utmanande, och att klättra och balansera tränar 
sinne för balans och koordination – viktiga 

egenskaper för att kunna navigera säkert runt i 
sin omgivning. Den tvärmodala uppfattningen 
utvecklas också vid klättring, viktig för t.ex. 
läsning. Från plattformen har barnen en fin 
utsikt över lekplatsen och rutschbanan är en 
fartfylld favoritaktivitet som leder ner till marken 
igen. När små barn rutschar tränas sinne för 
balans och rum – fundamentala färdigheter för 

att skapa förståelse för rum, fart och distans.På 
begäran finns produkterna tillgängliga med 
FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Torn med Rutsch och Brandmansstång
NRO1006

Artikelnr. NRO1006-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  363x528x360 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 9
Färgalternativ n n



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är 
tillverkade av Robinia trä från hållbara 
europeiska källor. På begäran kan den 
levereras som FSC® Certified (FSC® 
C004450).

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

De rostfria rutschbanorna är gjorda av 
högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.

Panelen vid rutschens utåkningsdel är av 19mm 
EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, 
miljövänligt material som inte bara är 
återvinningsbart efter användning, utan består 
också av en kärna som produceras av 100% 
återvunnet material.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, 
målat med ett brunt genomskinligt pigment som 
upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en 
färgad version där utvalda komponenter är 
målade i olika färger.

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn och ren 
glidyta.

 

Torn med Rutsch och Brandmansstång
NRO1006

Artikelnr. NRO1006-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 170 cm
Säkerhetsområde 35,0 m²
Total installationstid 11,3
Grävdjup (volym) 2,07 m³
Betong (volym) 0,32 m³
Stolpdjup (standard) 103 cm
Fraktvikt 589 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Komponenter i rostfritt 
stål

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 %

NRO1006-1001 492,90 1,14 9,60

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/$web/prod/56c32143-0535-40fa-b166-11490ca0ff32/NRO1006_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e4ae18b1-0d32-4cd0-9b7d-6c734cf5ebb2/NRO1006_Side_EN.jpg
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