
Näckrosorna lockar barnen till lekar som ”inte-
nudda-marken” och uppmuntrar till att hoppa 
eller balansera från den ena rosen till nästa. De 
kan även användas som sitt- och mötesplatser. 
Näckrosorna är breda för extra trygghet och 
när barnen balanserar på de tränas 
proprioception och balanssinne – viktiga 
egenskaper för att självsäkert kunna hantera 

sin omgivning. När barnen turas om och 
samarbetar för att passera Näckrosorna med 
vänner utvecklas social-emotionella 
egenskaper, som förmågan att bygga nya 
vänskapsband.
På begäran finns produkterna tillgängliga med 
FSC® Certifierat (FSC® C004450) Robinia trä.
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Näckrosor balansbom 5 stk
NRO820

Artikelnr. NRO820-0601

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  217x107x32 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
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).

Stegen finns i två versioner. Antingen 1) 
plywood med en tjocklek på 21,5 mm av al- och 
furuträ med båda sidor täckta av två lager 
fenolfilm med halksäkra nätmönster eller 2) 
EcoCore HDPE-paneler.

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä 
eller målat med ett brunt genomskinligt pigment 
som upprätthåller träets gyllene träfärg.

 

Näckrosor balansbom 5 stk
NRO820

Artikelnr. NRO820-0601

Installationsinformation
Max. fallhöjd 32 cm
Säkerhetsområde 16,8 m²
Total installationstid 2,4
Grävdjup (volym) 0,21 m³
Betong (volym) 0,08 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 94 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Robiniaträ 15 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 %

NRO820-0601 37,30 0,50 0,20

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/$web/prod/e0cc7b3d-3058-49ac-8b2a-5146b148cc04/NRO820_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3ecc5092-2d28-4c07-9fa9-d6c081e30526/NRO820_Side_EN.jpg
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