
En fin öppen oas med sandkran och sandbord. 
Barnen kan hälla sand i bordets hål och låta 
den rinna ned genom röret till den inbyggda 
sandkvarnen. De tar sig upp till sandkranen via 
den sluttande rampen eller en lägre plattform 
med sandskopa och sandkvarn. Här kan även 
de minsta barnen ägna sig åt fantasifulla och 
utforskande lekar under mycket lång tid. 

Kranens lättanvända skopa kan fyllas med 
sand och när kranen är i lyft läge kan den 
roteras med det runda handtaget, som är 
åtkomligt från plattformen. På begäran finns 
produkten tillgänglig med FSC® Certifierat 
(FSC® C004450) Robinia trä.
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Oas sandlek
NRO530

Artikelnr. NRO530-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  330x224x298 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 12
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.

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.

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

 

Oas sandlek
NRO530

Artikelnr. NRO530-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 48 cm
Säkerhetsområde 23,4 m²
Total installationstid 12,9
Grävdjup (volym) 0,68 m³
Betong (volym) 0,10 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 554 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 %

NRO530-1021 382,60 0,87 5,20

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

Oas sandlek
NRO530
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/706b757b-ab83-46b8-90ec-d8f0ab970c9b/NRO530_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2809bb8b-2290-42ed-bd94-44289cf1d2ab/NRO530_Side_EN.jpg
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