
Det här fina skeppet med piratflagga lockar 
barn till lek, om och om igen. Lekhusets form 
och roder uppmuntrar till rollek kring skepp, 
segel och hav, vilket inspirerar fantasifulla 
lekscenarion. Lekhuset har plats för många 
barn samtidigt, och att leka rollekar 
tillsammans med andra tränar barnens fantasi 
samt känsla av kontroll. Samtidigt får barnen 

möjlighet att spela ut vardagliga scenarion som 
de funderar över. Medan de gör detta pratar 
och kommunicerar de hela tiden med varandra 
och även sig själv. Leken stimulerar såväl 
språkkunskaper som förmågan att samarbeta. 
På begäran finns produkterna tillgängliga med 
FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Lekhus med Tak och Vägg
NRO402

Artikelnr. NRO402-0601

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  271x162x260 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 5
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).

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

Robinia-produkter finns i tre olika trä 
behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ 
eller brunmålade med ett pigment som 
upprätthåller träfärg och färgad version med 
målning utvalda komponenter.

Flaggan är tillverkad av 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ är ett mycket hållbart och 
miljövänligt material som inte bara är 
återvinningsbart, utan består också av en kärna 
som produceras av 100% återvunnet material.

 

Lekhus med Tak och Vägg
NRO402

Artikelnr. NRO402-0601

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 21,0 m²
Total installationstid 6,9
Grävdjup (volym) 0,28 m³
Betong (volym) 0,04 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 463 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

NRO402-0601 189,80 0,56 1,90

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a44fe8f3-e9e3-4919-b961-87c760a4415d/NRO402_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/09396d3d-f7f2-448e-9013-52a4638de2ce/NRO402_Side_EN.jpg
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