
Unitrucken har en enorm appell for yngre barn. 
Det gjenkjennelige temaet ansporer til rollelek 
for unge så vel som eldre barn. Den lett 
tilgjengelige Unitrucken inviterer til lek på 
bakkenivå for barn på alle nivåer. Rikdommen i 
konstruerende lek støtter rollelek, som igjen 
bygger kommunikasjon, språk og sosiale 
ferdigheter. Dette hjelper barn til å uttrykke seg 

og bli forstått av omgivelsene. Vi vet fra 
KOMPAN Play Institute sine studier at 
konstruerende lekeelementer øker 
lekretensjon. Girskiftet, rattet og sittegruppen 
med benker bak legger til muligheter for 
gruppelek, og et sted for omsorgspersoner å 
sitte uformelt. Rollelek er favorittleketypen for 
yngre barn. Velkjente temaer er vitenskapelig 

uttalt for å støtte lek for yngre barn og barn 
med nedsatte funksjonsevner. Unitrucken er 
fullt tilgjengelig for barn med vanskeligheter 
med å gå og bevege seg.
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Unitruck
NRO560

Produktnummer NRO560-1021

Produktinformasjon

Mål LxBxH  270x163x160 cm
Aldersgruppe  2+
Antall brukere 7
Fargevalg n n n



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN 
er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige 
europeiske kilder. På forespørsel kan den 
leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).

Malingen som brukes til fargede komponenter er 
vannbasert miljøvennlig med utmerket UV-
bestandighet. Malingen er i samsvar med EN 71 
del 3.

Robinia-produktene er designet med et 
KOMPAN-fargekonsept med en rekke 
forskjellige standardfarger. Treverket kan også 
leveres som ubehandlet eller brunmalt som 
opprettholder trefargen.

Det er flere muligheter for forankring av alle 
produkter: Overflateforankring med stålfot og 
ekspansjonsbolter. Tre-eller stålforankring 
inground.

Robinia-treverket kan leveres som ubehandlet 
råvirke, malt med et brunfarget gjennomsiktig 
pigmentmaling som opprettholder den gyldne 
trefargen eller i en farget versjon der utvalgte 
komponenter er malt i forskjellige farger.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slitesterkt, miljøvennlig materiale, som 
ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også 
består av en kjerne som er produsert av 100% 
resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.

 

Unitruck
NRO560

Produktnummer NRO560-1021

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 0 cm
Sikkerhetssone 24,3 m²
Total monteringstid 16,8
Utgraving 0,83 m³
Betong 0,03 m³
Forankringsdybde 
(standard)

100 cm

Forsendingsvekt 535 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Robiniatre 15 år
Komponenter i rustfritt 
stål

Livstids

Galvanisert stål Livstids
EcoCore HDPE Livstids
Garantert reservedeler 10 år

2 / 05/18/2023 Data kan endres uten forvarsel.



Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Unitruck
NRO560
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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
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