
Den kortsnudet lastbil er en fantastisk 
legeattraktion. Med sit tiltalende design og 
genkendelige tema giver den anledning til 
dramatisk leg, som er sjov for yngre børn. De 
mange forskellige klatre- og kravleaktiviteter 
tiltrækker og sikrer fysisk aktivitet, der træner 
vigtige motoriske færdigheder og store 
muskler. Vi ved fra vores undersøgelser fra 
KOMPAN Play Institute, at manipulerende 

legeelementer øger legefastholdelsen og den 
dramatiske leg hos meget små børn. Dette 
understøtter sproglige færdigheder og 
kommunikation og hjælper børn til at forstå 
verden og blive forstået af omgivelserne. De 
mange forskellige manipulerende og sjove 
fysiske aktiviteter understøtter dramatiske 
legescenarier, f.eks. bidrager gearskiftet og 
rattet til følelsen af at køre den spændende 

kortsnudet lastbil til at give en følelse af at 
køre. Dramatisk leg er den foretrukne legetype 
for yngre børn. Ud over at opbygge en 
forståelse af verden træner dramatisk leg også 
sprog- og kommunikationsfærdigheder 
intensivt. Lastbilens rummelighed og lave 
højde gør den let tilgængelig.
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Kortsnudet lastbil
NRO561

Varenr. NRO561-1021

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  397x201x218 cm
Alder  2+
Antal brugere 8
Farvemuligheder n n n



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af 
Robinia træ fra bæredygtige europæiske kilder. 
Efter anmodning kan de leveres som FSC® 
Certified (FSC® C004450).

Malingen, der bruges til farvede komponenter, 
er vandbaseret og miljøvenlig med fremragende 
UV-modstand. Malingen er i overensstemmelse 
med EN 71 del 3.

Robiniaprodukterne er designet med et 
KOMPAN-farvekoncept med en række 
forskellige standardfarver. Træet kan også 
leveres som ubehandlet eller brunmalet med et 
pigment, der bevarer træfarven.

Der er flere muligheder for fundament til alle 
produkter: Overfladeforankring med stålfod og 
ekspansionsbolte. Træ i jorden eller stål i jorden.

Robiniatræ kan leveres som ubehandlet rå træ, 
malet med et brunfarvet gennemsigtigt pigment, 
der opretholder den gyldne træfarve eller i en 
farvet version, hvor valgte komponenter males i 
forskellige farver.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

 

Kortsnudet lastbil
NRO561

Varenr. NRO561-1021

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 58 cm
Faldområde 30,5 m²
Installationstid (timer) 30,1
Udgravningsmængde 1,26 m³
Betonmængde 0,00 m³
Forankringsdybde 100 cm
Fragtvægt 1.096 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Robinietræ 15 år
Rustfri stålkomponenter Livstid
Galvaniseret stål Livstid
EcoCore HDPE Livstid
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO561-1021 599,30 0,69 8,10

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0873ce6f-d701-4239-b50d-b0c9c843bec4/NRO561_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/96e48049-df57-4d1b-8ea2-d275a3373191/NRO561_Side_EN.jpg
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