
Kuorma-auto houkuttelee valtavasti pienempiä 
lapsia. Tunnistettavissa oleva teema kannustaa 
esittävään leikkiin niin nuorempia kuin 
vanhempiakin lapsia. Helppopääsyinen 
Kuorma-auto kutsuu kaikenkykyiset lapset 
leikkimään maan tasolla. Monipuoliset 
kosketeltavat leikkielementit tukevat esittävää 
leikkiä, joka kehittää kommunikaatiotaitoja sekä 

kielellisiä ja sosiaalisia taitoja. Tämä auttaa 
lapsia ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään 
ympäristöään. Tiedämme KOMPAN Play 
Instituten tutkimuksista, että kosketeltavat 
leikkielementit lisäävät leikin kestoa. 
Vaihdekeppi, ratti ja takana oleva oleskelutila 
penkeillä lisäävät mahdollisuuksia 
ryhmäleikkeihin ja tarjoavat huoltajille 

istumapaikan. Esittävä leikki on pienten lasten 
suosikkileikkityyppi. Tunnettujen teemojen on 
tieteellisesti todistettu tukevan nuorempien ja 
kaikenkykyisten lasten leikkejä. Kuorma-auto 
on täysin esteetön lapsille, joilla on vaikeuksia 
kävellä ja liikkua.

Tiedot voivat muuttua.1 / 05/18/2023

10 4 6 3

2

Kuorma-auto
NRO560

Tuotenumero NRO560-1021

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  270x163x160 cm
Ikäryhmä  2+
Leikkikapasiteetti 7
Värivaihtoehdot n n n



Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on 
valmistettu kestävästi kasvatetusta 
eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet 
voidaan pyydettäessä toimittaa 
sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® 
C004450).

Värillisiin osiin käytetään vesiohenteista, 
ympäristöystävällistä ja erinomaisen UV-
kestävyyden omaavaa maalia. Maali on 
standardin EN 71 osan 3 mukainen.

Robinia-tuotteet on suunniteltu KOMPANin 
värikonseptin mukaisesti, ja vakiovärejä on 
useita. Puu voidaan toimittaa myös 
käsittelemättömänä tai maalattuna puun värin 
säilyttävällä ruskealla maalilla.

Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita 
perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus 
teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan 
upotetut puu- tai teräsankkurit.

Robiniapuu voidaan toimittaa 
käsittelemättömänä, maalattuna puun kultaisen 
värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla 
maalilla tai värillisenä versiona, jonka tietyt osat 
on maalattu eri väreillä.

19 mm: n EcoCore ™ -paneelit. EcoCore ™ on 
erittäin kestävä, ympäristöystävällinen 
materiaali, joka ei ole ainoastaan   
kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu 
myös ytimestä, joka on valmistettu 100% 
kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.  

Kuorma-auto
NRO560

Tuotenumero NRO560-1021

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

0 cm

Turva-alue 24,3 m²
Asennusaika 16,8
Kaivanto 0,83 m³
Betonivalu 0,03 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

100 cm

Lähetyksen paino 535 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
Robiniapuu 15 vuotta
Ruostumattomat 
teräsosat

Elinikäinen

Sinkitty teräs Elinikäinen
EcoCore HDPE Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO560-1021 305,70 0,72 10,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

3 / 05/18/2023 Tiedot voivat muuttua.



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

Kuorma-auto
NRO560

4 / 05/18/2023 Tiedot voivat muuttua.

Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1eedc4ba-b38a-4f29-8c8e-33881d29740b/NRO560_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/17b4bb5a-419d-4b3d-9417-e20601f07dbb/NRO560_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

