
Det fantastiska höga slottet ger lekplatsen en 
medeltid känsla och lockar barn till lek om och 
om igen. Här finns lek överallt, på olika nivåer, 
för alla oavsett förmåga och för barn i många 
olika åldrar. På markplan och slottets första 
nivå finns en curly climber, rutschbana och 
brandmansstång som tränar barnens motoriska 
färdigheter och muskler. På slottets högre 

våningar finns klätternät på insidan som leder 
barnen till toppen. Klätterburar och broar gör 
vägen upp ännu mer spännande och att 
rutscha ner i rutschbanorna är en magkittlande 
belöning för att ha tagit sig ända upp. 
Lekutmaningarna i det höga slottet tränar mod 
och förmåga att avgöra sina egna färdigheter. 
Slottet är roligt att leka i tillsammans med 

vänner!
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Högt Slott, Large
NRO430

Artikelnr. NRO430-1222

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  2196x1478x1040 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 60
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).

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

Robinia-produkterna är designade med ett 
KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika 
standardfärger. Träet kan också levereras som 
obehandlat eller med en brunmålad yta med ett 
pigment som bibehåller träfärgen.

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

Stålrörs tunneln är tillverkad av varmförzinkad 
stål. Corocord 16mm rep är en speciell 
"Hercules" typ med galvaniserade 4 tråds stål 
vajrar och en stålvajer kärna. Varje tråd är tight 
inslagen i PES garn som sedan smälts på varje 
individuell tråd.

Böjda och raka rostfria stål tunnel rutschbanor 
är förstärkta med en mängd stål stavar som 
fästs i en central stålstolpe. Tunnel 
rutschbanorna är designade med perfekta 
kurvor och lutning för roliga åkturer.

 

Högt Slott, Large
NRO430

Artikelnr. NRO430-1222

Installationsinformation
Max. fallhöjd 300 cm
Säkerhetsområde 204,8 m²
Total installationstid 572,1
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 120 cm
Fraktvikt 21.643 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Rutsch i rostfritt stål 10 år
Rep & nät 10 år
Varmförzinkat stål 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 %

NRO430-1222 24.716,00 1,28 12,10

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/$web/prod/4c300586-d030-4fbd-9bea-aaf9c05714bc/NRO430_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f38eecf6-9a2e-48d9-8ffd-c81ffa178c8d/NRO430_Side_EN.jpg
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