
The Propeller Plane is an irresistible attraction 
for dramatic and active play for younger 
children. The rich variety of climb and crawl 
activities attracts and ensures physical activity 
that trains important motor skills and major 
muscles. Climbing and crawling trains cross-
body coordination, which adds to motor and 
muscle control. The inclined net makes for a 

secure, yet fun climb up and down. The varied 
cross-body coordination stimulations ultimately 
builds cross-modal perception which supports 
e.g reading skills. The rich variety of 
manipulative activities both on elevated and 
ground level support the dramatic play 
scenarios and the play duration. Dramatic play 
is the favorite play type for younger children, 

and it helps build communication and language 
skills as well as empathy and understanding of 
the world.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.1 / 05/10/2023
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Robinia speelelement - Propellervliegtuig
NRO564

Item nummer NRO564-0621

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH  397x336x148 cm
Leeftijdsgroep  2+
Speelcapaciteit 12
Kleuropties 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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Item nummer NRO564-0621

Installatie informatie
Max. valhoogte 50 cm
Veiligheidszone 32,4 m²
Totale installatietijd 17,8
Graafwerk (vol.) 1,25 m³
Benodigd beton 0,00 m³
Verankeringsdiepte 65 cm
Verzendingsgewicht 802 kg
Verankeringsopties Oppervlak a

In-ground a

Garantie informatie
Robinia hout 15 jaar
Roestvast stalen 
glijbaan

10 jaar

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 %

NRO564-0621 492,20 0,85 5,30

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))

3 / 05/10/2023 De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone Max. valhoogte | Totale Hoogte

Robinia speelelement - Propellervliegtuig
NRO564

4 / 05/10/2023 De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bekijk BOVENAANZICHT Bekijk ZIJAANZICHT

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7a2007b-9854-4b91-8f44-fe48a325b2b4/NRO564_Footprint_EN.jpg
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