
The Long Nose Truck appeals hugely to 
children and invites for hours of dramatic play, 
again and again. The varied climb and crawl 
activities in the truck’s sides and front ensures 
physical activity that trains cross-body 
coordination. This builds body confidence and 
stimulates the cross-modal perception which 
supports e.g. reading skills. The gear shift and 

steering wheel add to the imagined driving. 
Dramatic play is the favorite play type for 
younger children. Apart from building an 
understanding of the world, dramatic play trains 
language, communication and social-emotional 
skills intensely and builds the fundament of 
learning and making friends for life.
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Long Nose Truck
NRO562

Item no. NRO562-1021

General Product Information

Dimensions LxWxH  508x201x262 cm
Age group  2+
Play capacity (users) 10
Colour options n n n



Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN 
zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame 
Europese bronnen. Op verzoek kan het worden 
geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).

De verf die gebruikt wordt voor gekleurde 
componenten is milieuvriendelijk op waterbasis 
met een uitstekende UV-bestendigheid. Het 
pigment, dat we voor de verschillende kleuren 
gebruiken, is op waterbasis en geslaagd voor 
alle testen door derden (REACH, CPSIA en 
EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.

Robinia producten zijn ontworpen met een 
KOMPAN kleurconcept met een aantal 
verschillende standaard kleuren. Het hout kan 
ook onbehandeld worden geleverd of met bruin 
gepigmenteerd hout met behoud van de 
houtnerf.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor alle 
producten: Oppervlakteverankering met stalen 
voetstukken en expansiebouten. Houten in-
ground  of stalen in ground verankering.

Robinia producten zijn verkrijgbaar in drie 
verschillende houtbehandelingsmogelijkheden: 
onbehandeld Robinia hout of bruin 
gepigmenteerd met een pigment dat de 
houtnerf behoudt en een gekleurde versie. Het 
pigment, dat we voor de verschillende kleuren 
gebruiken, is op waterbasis en geslaagd voor 
alle testen door derden (REACH, CPSIA en 
EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is 
een zeer duurzaam, milieuvriendelijk materiaal, 
dat niet alleen recyclebaar is na gebruik, maar 
ook bestaat uit een kern die is gemaakt van 
100% gerecycled materiaal.
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NRO562

Item no. NRO562-1021

Installation Information
Max. fall height 58 cm
Safety surfacing area 34,8 m²
Total installation time 33,2
Excavation volume 1,41 m³
Concrete volume 0,05 m³
Footing depth (standard) 100 cm
Shipment weight 1.503 kg
Anchoring options Oppervlak a

a

Warranty Information
Robinia hout 15 jaar
Roestvast stalen 
onderdelen

Levenslang

Gegalvaniseerd staal Levenslang
EcoCore HDPE Levenslang
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO562-1021 745,50 0,66 6,70

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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Click to see TOP VIEW Click to see SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/360732e7-06e8-4044-8cf6-40746f51dddc/NRO562_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d3de2a7c-5087-465b-9768-51b1771e9429/NRO562_Side_EN.jpg
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