
Torn med Stålrutsch uppmuntrar barnen till att 
klättra och rutscha, om och om igen. När 
barnen rör sig mellan rutschbanan och de 
många klätteralternativen i en loop av lek 
tränas både kondition och muskler. Det lutande 
nätet är en rolig utmaning som tränar barns 
proprioception: medvetenhet om den egna 
kroppens position och rörelser. Den stabila 

klätterbommen är också en utmanande väg 
upp i tornet. På plattformen får barnen sedan 
en fin utsikt över omgivningen och rutschbanan 
är en stor favoritaktivitet som ger en fartfylld 
åktur ner till marken igen. När barnen sitter upp 
och rutschar ner tränas bålmuskler och 
stabilitet – viktigt för att undvika rygg- och 
nackskador som blir allt vanligare hos barn 

pga. stillasittande livsstil.På begäran finns 
produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat 
(FSC® C004450) Robinia trä.
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Torn med Stålrutsch H=140 Cm
NRO306

Artikelnr. NRO306-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  386x224x359 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 7
Färgalternativ n n



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

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är 
tillverkade av Robinia trä från hållbara 
europeiska källor. På begäran kan den levereras 
som FSC® Certified (FSC® C004450).

Panelen vid rutschens utåkningsdel är av 19mm 
EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, 
miljövänligt material som inte bara är 
återvinningsbart efter användning, utan består 
också av en kärna som produceras av 100% 
återvunnet material.

Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad 
Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet 
är induktionsbehandlat för att få en stark 
anslutning mellan stål och rep vilket också gör 
det väldigt slitstarkt.

 

Torn med Stålrutsch H=140 Cm
NRO306

Artikelnr. NRO306-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 140 cm
Säkerhetsområde 25,8 m²
Total installationstid 9,3
Grävdjup (volym) 0,99 m³
Betong (volym) 0,23 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 470 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Robiniaträ 15 år
Rutsch i rostfritt stål 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 %

NRO306-1001 415,60 1,23 10,90

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

Torn med Stålrutsch H=140 Cm
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4 / 05/22/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5fdd3e1f-3198-4769-ac26-075244579959/NRO306_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a7398f0e-95a8-421d-a092-36233ca4ae4b/NRO306_Side_EN.jpg
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