
Klä ut sig – Vägg med spegel bjuder in till 
fantasifulla lekscenarion som affär, kök eller 
louge. Bordet med flärpar som täcker hålen och 
hyllan undertill uppmuntrar upptäckande lek 
med olika material. Att förflytta material genom 
hålen skapar förståelse för föremåls 
permanens: att objekt kan existera även 
utanför synfältet. Fönstret, klockan och 

ringklockan inspirerar rollek, vilket stimulerar 
språk. Spegeln bygger även förståelse för 
individualitet. Den här lekpanelen uppmuntrar 
social interaktion, samarbete och nya 
upptäckter.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

4 3 8 3

4

Klä ut sig - Vägg med spegel
NRO603

Artikelnr. NRO603-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  150x17x151 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n 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.

Lekaktiviteter i mycket starka material: HDPE-
platta med en HDPE-klocka och med visare i 
gummi samt klocka i pressad aluminium. 
Spegel i plexiglas med hög slagtålighet.

Alla gummielement/komponenter är tillverkade 
av transportbandsgummi vilket gör det extremt 
väderbeständigt och långvarigt.

Musikpanelen Xylofon består av HDPE-material 
i 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket 
hållbart, miljövänligt material. Rören är 
tillverkade av gjuten aluminium speciellt legerat 
för utomhusmiljöer.

Slagverkspanelen består av 2 kongatrummor 
med Polypropenrör och överdel i färgad ABS. 
Babeltrumma i rostfritt stål 316L.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 12,7 m²
Total installationstid 5,5
Grävdjup (volym) 0,25 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 152 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Komponenter i rostfritt 
stål

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 %

NRO603-1021 79,90 0,67 4,70

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/$web/prod/f2a0c7b5-d1a0-4cef-9199-84cc4ac6d92f/NRO603_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/70275c1f-85b6-42dd-9acd-d26cca8de4b4/NRO603_Side_EN.jpg
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