
Propellerplanet är en oemotståndlig aktivitet 
som lockar yngre barn till aktiv lek och rollek. 
Här finns många fysiska aktiviteter där barnen 
kan klättra och krypa, vilket tränar viktiga 
motoriska färdigheter och stora muskler. Att 
klättra och krypa övar även kors-koordination 
som är viktigt för kroppskontroll. Det lutande 
nätet gör att barnen kan klättra upp och ner på 

ett säkert och roligt sätt. Detta stimulerar kors-
koordination samt tvärmodal uppfattning, dvs. 
när två eller flera sinnen samarbetar med 
varandra, vilket stöder läskunskaper. De 
många responsiva lekelementen på både 
högre höjd och marknivå främjar fantasifulla 
scenarier och längre lektid. Rollek är mycket 
populärt bland yngre barn och hjälper till att 

utveckla kommunikations- och språkkunskaper, 
empati samt förståelse för världen.
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Propellerplan
NRO564

Artikelnr. NRO564-0621

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  397x336x148 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 12
Färgalternativ n n



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är 
tillverkade av Robinia trä från hållbara 
europeiska källor. På begäran kan den 
levereras som FSC® Certified (FSC® 
C004450).

Färgen som används för färgade komponenter 
är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt 
UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 
Del 3.

Robinia-produkterna är designade med ett 
KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika 
standardfärger. Träet kan också levereras som 
obehandlat eller med en brunmålad yta med ett 
pigment som bibehåller träfärgen.

Det finns flera olika alternativ på fundament för 
alla produkter: Ytmontering med stålfundament 
och expanderbultar samt 
nedgrävningsfundament av trä eller stål.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, 
målat med ett brunt genomskinligt pigment som 
upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en 
färgad version där utvalda komponenter är 
målade i olika färger.

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.
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Artikelnr. NRO564-0621

Installationsinformation
Max. fallhöjd 50 cm
Säkerhetsområde 32,4 m²
Total installationstid 17,8
Grävdjup (volym) 1,25 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 65 cm
Fraktvikt 802 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Rutsch i rostfritt stål 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7a2007b-9854-4b91-8f44-fe48a325b2b4/NRO564_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/41e87055-7c87-4ddd-96ae-c53e096d337e/NRO564_Side_EN.jpg
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