
Mega deck har ett roligt urval lekutmaningar 
och mötesplatser som lockar barn till lek gång 
på gång. Den tillgängliga trapan leder till en 
lägre rutschbana att ta sig ner till marken på. 
Detta är till förmån för barn som använder 
hjälpmedel eller har assistenter. Lekbordet 
möjliggör aktiviteter på marknivå och är 
samtidigt en plats att umgås. Det finns flera 

sätt att klättra genom tornet: via trappan, 
klätterväggen med fönsteröppningar eller 
klätternätet. Klättring tränar större 
muskelgrupper och kors-koordinering. Detta 
stimulerar i sin tur den intermodala 
uppfattningen som krävs för läs- och 
skrivkunnighet. För alla modiga är 
ledstängerna ett spännande och snabbt 

alternativ ner till marken. Både ledstängerna 
och rutschen tränar rumslig medvetenhet, vilket 
är viktigt för att kunna navigera kroppen säkert 
runt om i den stora världen.
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Megatorn - Tillgänglighetsanpassad
NRO1025

Artikelnr. NRO1025-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  587x498x417 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 16
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.

Rutschbanan är gjord av gjuten PE. PE har 
utmärkt slagstyrka och kan användas inom ett 
stort temperaturspann.

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.

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

 

Megatorn - Tillgänglighetsanpassad
NRO1025

Artikelnr. NRO1025-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 210 cm
Säkerhetsområde 47,0 m²
Total installationstid 36,9
Grävdjup (volym) 1,67 m³
Betong (volym) 0,17 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 1.709 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 %

NRO1025-1021 1.025,60 0,73 3,50

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/$web/prod/59553ec1-f094-4805-ab82-3bbc99012962/NRO1025_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d7cbacee-0ade-466c-bd12-e463c2d7142b/NRO1025_Side_EN.jpg
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