
Detta lektorn är en fantastisk inspirationskälla 
för massor av roliga lekar för barn. Den sneda 
klätterväggen erbjuder en rolig men utmanande 
ingång där barns korskoordinering utmanas. 
Detta stimulerar den intermodala uppfattningen 
som är grundläggande för ens läskunnighet. På 
plattformen finns en fin utsikt över 
omgivningarna, och när man går tillbaka ner 

kan man antingen ta en tur på rutschbanan 
eller glida ner på curly climber. Att glida ner för 
curly climber tränar balansen och 
rumsmedvetenheten som behövs för att kunna 
bedöma avstånd korrekt och navigera säkert i 
trafiken. På så sätt tränar den vridna stången 
proprioception, rumsmedvetenhet och balans.
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Lektorn med rutsch och Curly Climber
NRO1012

Artikelnr. NRO1012-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  258x419x415 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 8
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.

Produkten/lekelementen förmonteras i fabriken 
för att säkerställa att alla säkerhetskrav uppnås.

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

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.

 

Lektorn med rutsch och Curly Climber
NRO1012

Artikelnr. NRO1012-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 220 cm
Säkerhetsområde 31,2 m²
Total installationstid 15,5
Grävdjup (volym) 1,03 m³
Betong (volym) 0,13 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 807 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

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 %

NRO1012-1021 636,60 1,01 7,30

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

Lektorn med rutsch och Curly Climber
NRO1012
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c7d28baa-5e3e-40d7-a880-565596b80fa4/NRO1012_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d3370018-a926-4e83-8158-3e44c69823b1/NRO1012_Side_EN.jpg
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