
Imponerande mängder lek i litet utrymme: 
Bytornet med rutschbana inspirerar små barn 
att leka aktivt om och om igen. Den lutande 
klätterbrädan ger en åldersanpassad utmaning 
som stärker musklerna och hjälper till att 
utveckla korskoordineringen. Detta förstärker 
den tvärmodala uppfattningen som är 
grundläggande för till exempel läsfärdigheter. 

Spänning betyder allt på lekplatser: från 
plattformen, en bra rutschbana eller en galen 
brandmansstång som leder tillbaka till 
marknivå. Att rutsch är oerhört spännande. Det 
tränar också hållning och balans, som är 
grundläggande för andra fysiska färdigheter. 
Brandmansstången stimulerar risktagande och 
tränar överkroppsmuskler när barn håller hårt 

när de susar ner till marken. Rutschbanan och 
brandmanstången tränar dessutom turordning 
och förhandlingsförmåga. På marknivå bjuder 
ett trevligt utrymme med lekbord in till umgänge 
och samtal. Detta är en stor tillgång som ökar 
antalet barn på lekplatsen och lägger till 
möjligheten att umgås och bygga vänskaper.
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Bytorn med Rutschbana
NRO1011

Artikelnr. NRO1011-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  279x407x415 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 5
Färgalternativ n 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).

Färgen som används för färgade komponenter 
är miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt 
UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 
71 Del 3.

Robinia-produkterna är designade med ett 
KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika 
standardfärger. Träet kan också levereras som 
obehandlat eller med en brunmålad yta med ett 
pigment som bibehåller träfärgen.

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

Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål 
eller galvaniserat stål, för att säkerställa 
hållbara anslutningar med hög 
korrosionsbeständighet.

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

 

Bytorn med Rutschbana
NRO1011

Artikelnr. NRO1011-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 206 cm
Säkerhetsområde 31,4 m²
Total installationstid 17,1
Grävdjup (volym) 0,74 m³
Betong (volym) 0,13 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 880 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Mekanik 10 år
Rutsch i rostfritt stål 10 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

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 %

NRO1011-1021 606,30 0,88 5,90

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

Bytorn med Rutschbana
NRO1011
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/37b003d5-bb1e-46b1-9010-d8d0ad956a37/NRO1011_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/8b1ddb21-9e9c-436b-8afe-45d791988118/NRO1011_Side_EN.jpg
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