
Karusellen är en klassiker på lekplatsen som 
lockar barn till snurrande lek, om och om igen. 
Barnen kan stitta, stå eller till och med ligga på 
den rymliga plattformen, vilket gör att barn av 
olika förmågor och åldrar kan delta i den 
fartfyllda leken. Karusellen är rolig att snurra på 
tillsammans, och att få den i rörelse tränar 
muskelstyrka. Snurrandet utvecklar motoriska 

färdigheter som sinne för balans och rum - 
fundamentala egenskaper för att kunna 
navigera säkert runt i sin omgivning. På 
begäran finns produkterna tillgängliga med 
FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Karusell
NRO109

Artikelnr. NRO109-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  120x120x103 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
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).

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä 
eller målat med ett brunt genomskinligt pigment 
som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Det kraftigt dimentionerade lagersystemet med 
kullager ligger under plattan väl skyddat från 
smuts och jord. Lagersystemet smörjs från 
mittpunkten genom en öppning i 
aluminiumdäcket.

 

Karusell
NRO109

Artikelnr. NRO109-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 21,2 m²
Total installationstid 2,6
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,41 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 155 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Handtag 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 %

NRO109-0901 198,30 1,61 25,50

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/$web/prod/726e7803-f86d-471a-89a3-c0cccdd3128c/NRO109_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/026c8312-642e-4a30-b967-e30d7fe1399c/NRO109_Side_EN.jpg
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