
Vattenränna med plaskbord är en fantastisk 
uppmuntran till upptäckande lek. 
Kombinationen av plaskbordet och 
vattenrännan skapar en öppen design med 
utrymme för många barn att leka samtidigt. Här 
kan barnen ha ögonkontakt hela tiden under 
leken, samarbeta och förhandla, vilket 
stimulerar social-emotionella färdigheter som 

kommunikation och kognitiva egenskaper. När 
barnen förflyttar material genom rännan till 
plaskbordet främjas kreativitet och logiskt 
tänkande. Vattenposten skapar förståelse för 
föremåls permanens: när barnen trycker på 
den gula kranen strömmar vattnet ut, men om 
barnen släpper taget slutar vattnet direkt att 
rinna. På begäran finns produkterna tillgängliga 

med FSC® Certifierat (FSC® C004450) 
Robinia trä.
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Vattenränna med Plaskbord
NRO508

Artikelnr. NRO508-0601

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  137x317x107 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 13
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.

Lekaktivteter såsom megafonen är gjorda av 
formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har 
bra slit- och slagstyrka och är UV-stabiliserat.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä 
eller målat med ett brunt genomskinligt pigment 
som upprätthåller träets gyllene träfärg.

 

Vattenränna med Plaskbord
NRO508

Artikelnr. NRO508-0601

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 22,9 m²
Total installationstid 5,5
Grävdjup (volym) 0,57 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 64 cm
Fraktvikt 300 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

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 %

NRO508-0601 221,40 0,93 7,10

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/$web/prod/37cacb52-80af-4fc0-a3c1-8cdcf2a3d42d/NRO508_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3ace0ca7-b7f5-4c41-aaab-123ded116bc5/NRO508_Side_EN.jpg
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