
Lek & Lär Svarta tavlan lockar barn till kreativ 
lek, om och om igen. Här inspireras barnen till 
fantasifulla rollekar, t.ex. skola. Tavlan har två 
sidor, vilket möjliggör för större grupper att rita 
tillsammans samtidigt, i ett klassrum utomhus. 
Tavlan har också taktila detaljer: Acabus 
kulramar, klocka, ringklocka och nummertavla. 
Klockan ger barnen möjlighet att lämna 

avtryck, vilket tränar logiskt tänkande. Klockan 
och ringklockan har också använts intensivt i 
rollek vid lektester. Nummertavlan inspirerar 
barnen till att räkna tillsammans.
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Lek & Lär svarta tavlan
NRO610

Artikelnr. NRO610-1021

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  225x74x178 cm
Åldersgrupp  2+
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.

Miljövänligt material: Siffror, bokstavsplattaplatta 
och klocka/klockplatta är gjorda av 19mm 
EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart 
och miljövänligt material som inte bara är 
återvinningsbart efter användning, utan som 
också består av en kärna som produceras av 
100% återvunnet material.

Stängerna för kulramen är i rostfritt stål och 
pärlorna är av nylon (PA). Den 2-sidiga svarta 
tavlan är i keramiskt stål.

 

Lek & Lär svarta tavlan
NRO610

Artikelnr. NRO610-1021

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 12,7 m²
Total installationstid 5,3
Grävdjup (volym) 0,25 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 247 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Rep & nät 10 år
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 %

NRO610-1021 177,50 0,91 22,50

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/$web/prod/ee5c1625-b08a-4fc9-b7fc-74803a85fc26/NRO610_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/222b092a-9cba-4d66-bf3d-f7a0b01e1f43/NRO610_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

