
Trollkarlens gömställe är magisk, med ett hus 
med blått tak på höjden inspireras barnen till 
rollekar. Bänkar och bord på insidan stimulerar 
social interaktion och får barn att vilja stanna 
länge. Ett bord på husets sida kan användas 
som mötesplats eller ge en fin plats för någon 
vuxen. Trappan upp till huset på höjden och 
rutschen tränar motoriken så som 

korskoordination och rumsuppfattning. Dessa 
är båda grundläggande för att bygga upp en 
förståelse för kroppen i snabbhet och 
rumsuppfattning, en kompetens som är viktig i 
din vardag, så som att korsa vägen på ett 
säkert sätt. Trappan har breda trappsteg och 
bra handtag så att alla barn, oavsett förmågor, 
kan ta sig upp. Trollkarlens gömställe ger 

timmar med magisk lek.
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Trollkarlens Gömställe
NRO406

Artikelnr. NRO406-0621

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  322x358x327 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 10
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).

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

Färgen som används för färgade komponenter 
är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt 
UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 
Del 3.

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

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

 

Trollkarlens Gömställe
NRO406

Artikelnr. NRO406-0621

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 28,9 m²
Total installationstid 21,3
Grävdjup (volym) 0,47 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 1.004 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
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 %

NRO406-0621 608,20 0,75 3,90

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

Trollkarlens Gömställe
NRO406
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/68da99f9-fb73-48eb-94c8-e795c982958b/NRO406_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/123d96b9-b480-43cc-a1d3-fa4789de3c24/NRO406_Side_EN.jpg
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