
Utforskarens skepp är en lekmagnet med stor 
variation på aktiviteter både över och under 
däck. Det finns oändligt med sätt att ta sig 
ombord med plankor som kan klättras på 
vertikalt, nät och klätterklossar. Att klättra 
tränas barns kors-koordination och muskler. De 
många manipulativa aktiviteterna, som kikare, 
kanoner och rodret, stimulerar barnens 

finmotoriska färdigheter och inspirerar till 
timmar av rollek. Fantasifull rollek är både roligt 
och stödjer barns kognitiva utveckling och 
sociala och emotionella egenskaper. Leken 
främjar även barnens fysiska styrka. Väl uppe 
på däck kan barnen ta flera olika vägar över 
eller ner från skeppet. Rutschbanan är en 
nervkittlande aktivitet som dessutom tränar 

barnens sinne för rum. Leken på piratskeppet 
är spännande och utvecklande.
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Utforskarens skepp - Mellan
NRO542

Artikelnr. NRO542-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  622x961x581 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 37
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.

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

Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål 
eller galvaniserat stål, för att säkerställa 
hållbara anslutningar med hög 
korrosionsbeständighet.

 

Utforskarens skepp - Mellan
NRO542

Artikelnr. NRO542-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 268 cm
Säkerhetsområde 82,1 m²
Total installationstid 64,1
Grävdjup (volym) 8,24 m³
Betong (volym) 3,70 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 4.194 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 %

NRO542-1021 2.310,80 0,70 2,30

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/$web/prod/9083e005-1d99-4d8b-afa2-8106af180283/NRO542_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9127a1f3-4d9e-4569-86cc-fae8151c000c/NRO542_Side_EN.jpg
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