
Robinia Karusellen har tre olika fack, vardera 
med handtag och två med sittplats, en utan. 
Karusellen motiverar till att snurra på olika sätt: 
sittande, stående eller till och med liggandes 
på golvet. Förutom att snurra är karusellen 
konstruerad för att trycka och dra och möjliggör 
olika generationer att snurra tillsammans. 
Handtagen är perfekt placerade för sittande 

läge i karusellen och perfekt för att trycka och 
dra från utsidan (för att handtaget är något böjt 
mot utsidan.) Bortsett från att vara en trevlig 
lekaktivitet främjas också balanssinnet som är 
grundläggande för barnens rörelse och 
koncentrationsförmåga. Karusellens tryck och 
drag tränar armar, ben och bålmusklerna.
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Karusell med sits
NRO120

Artikelnr. NRO120-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  155x154x81 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 8
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.

Kraftig konstruerat lagersystem med en rad 
djupa spårkullager med gummitätningen. Den 
helt slutna lagerkonstruktionen är smord och 
placerad ovan jord.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 24,1 m²
Total installationstid 3,0
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,42 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 173 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Lagersystem 5 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 %

NRO120-0901 344,80 2,38 41,40

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/$web/prod/c4376bfa-0852-452e-b95a-5ab2f84e5cc9/NRO120_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d8484727-0423-49ea-8d12-15bedd9c56c5/NRO120_Side_EN.jpg
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