
Den här lilla båten är en fantastisk 
utgångspunkt för fantasifulla rollekar under 
flera timmar. Flaggstången syns på långt håll, 
och ombord på båten finns en ratt och ett litet 
sandhjul som väcker barnens nyfikenhet på 
orsak och verkan. Rollekarna kommer att 
stimulera barnens kognitiva utveckling genom 
att uppmuntra historieberättande och fantasi, 

och att hantera de rörliga föremålen är alltid 
intressant för framför allt de yngre barnen. På 
begäran finns produkten tillgänglig med FSC® 
Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Båt
NRO514

Artikelnr. NRO514-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  145x332x250 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 8
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.

Träbåten finns tillgänglig med ett golv av 
Robiniaträ eller helt utan golv. Versionen utan 
golv är skräddarsydd för att ställas i en 
gummiyta där gummits färg och tema syns inuti 
båten.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, 
målat med ett brunt genomskinligt pigment som 
upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en 
färgad version där utvalda komponenter är 
målade i olika färger.

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

 

Båt
NRO514

Artikelnr. NRO514-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 23,0 m²
Total installationstid 12,6
Grävdjup (volym) 1,34 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 704 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

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 %

NRO514-1021 351,50 0,56 1,10

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

Båt
NRO514
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/496821ae-10c7-403a-ae45-a38ac3b0c90c/NRO514_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2b3f3168-df44-4e4f-a5d8-57091ba95d7e/NRO514_Side_EN.jpg
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