
Denna bränslepump är perfekt för 
trehjulingsbanan eller för en lekplats med 
trafiktema. Den kommer att lyfta barns rollek, 
som kretsar kring att köra i trafiken, till 
ytterligare nivåer. Detta höjer både lekplatsens 
magnetism och förlänger tiden barnen vill leka 
där. Pumpen är gjord av gummi och handtaget 
är utsmyckat med röda, gröna och gula 

knappar, för att välja drivmedel av rätt oktan.
Materialvariationen stimulerar finmotoriken och 
det taktila sinnet, speciellt för de yngsta 
bilisterna. Den dramatiska leken, som kretsar 
kring trafik och bensinstationer, stimulerar 
barnens kognitiva utveckling då den 
uppmuntrar berättande och användning av 
fantasi. Detta stödjer barnens tänkande och 

deras förmåga att förhandla samt empatisera, 
båda viktiga egenskaper för att vara en bra lek-
kamrat.
På begäran finns produkten tillgänglig med 
FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Tankstation med pumpar och tak
NRO513

Artikelnr. NRO513-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  200x81x221 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
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 miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt 
UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 
71 Del 3.

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

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.
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Artikelnr. NRO513-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 10,1 m²
Total installationstid 4,2
Grävdjup (volym) 0,40 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 271 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
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 %

NRO513-1021 120,60 0,56 0,70

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/$web/prod/7dab1b5f-8e2d-4fc7-952b-0bd0b736e79c/NRO513_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/83235200-48a0-4c01-a144-bf39298c8c8e/NRO513_Side_EN.jpg
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