
Det fantastiska XL Piratskeppet lockar barn 
från långa vägar, om och om igen. Varierade 
och roliga lekmöjligheter med olika 
klätteralternativ, härliga utsikter och 
nervkittlande rutschbanor gör skeppet till en 
lekmagnet. Det finns olika sätt att ta sig 
ombord, och från båda däcken erbjuder 
transparenta nätbroar en spännande klättring 

till mittenmasten. Att klättra på svängande nät, 
stabila klätterväggar och lutande nätbroar som 
svarar på rörelse stärker musklerna och tränar 
barns kors-koordination, proprioception och 
balans. Höjden i utmaningarna bygger 
självförtroende. Under däck finns fina 
mötesplatser perfekta för paus, att umgås eller 
tänka ut nästa steg i leken.
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Piratskepp, X-Large
NRO548

Artikelnr. NRO548-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1740x824x800 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 60
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.

Corocord 16mm rep av "Hercules"-typ består av 
en ståltrådskärna omgiven av galvaniserade 
fyrsträngade stålledningar. Varje sträng är tätt 
insvept med PES-garn, som smälts på varje 
enskild del. Repen är mycket slitstarka och 
skaderesistenta och kan bytas ut på plats om 
det behövs.

Corocords membran består av friktionssäkert 
gummerat material av transportbandkvalitet 
med utmärkt UV-resistens. Testad och 
kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti 
ligger en fyraskiktad armering av vävd 
polyester. Armeringen och de två ytskikten ger 
en total tjocklek på 7,5 mm.

De rostfria rutschbanorna är gjorda av 
högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.

 

Piratskepp, X-Large
NRO548

Artikelnr. NRO548-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 300 cm
Säkerhetsområde 172,2 m²
Total installationstid 93,3
Grävdjup (volym) 27,88 m³
Betong (volym) 13,60 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 6.328 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Rutsch i rostfritt stål 10 år
Corocord rep 10 år
Membran 2 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 %

NRO548-1021 15.916,70 2,83 13,70

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/$web/prod/92cbc109-e9b4-4fde-8aad-84e365d09a7d/NRO548_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7dbbbf2a-6c8f-4ecf-a82c-d050895eb97f/NRO548_Side_EN.jpg
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