
Klätterträdet lockar barn till att klättra och 
nätfärgerna hjälper barnen att hitta nya 
destinationer. Att klättra och krypa i det här 
lutande klätternätet tränar kors-koordination 
och muskler. Även rumsuppfattning utvecklas. 
Den horisontella sektionen är en bra 
destination för att både pausa och umgås. 
Nätets höjd är spännande. På begäran finns 

produkterna tillgängliga med FSC® Certifierat 
(FSC® C004450) Robinia trä.
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Klätterträd
NRO834

Artikelnr. NRO834-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  650x650x520 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 34
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).

Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad 
Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet 
är induktionsbehandlat för att få en stark 
anslutning mellan stål och rep vilket också gör 
det väldigt slitstarkt.

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

 

Klätterträd
NRO834

Artikelnr. NRO834-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 180 cm
Säkerhetsområde 71,0 m²
Total installationstid 13,1
Grävdjup (volym) 7,86 m³
Betong (volym) 5,50 m³
Stolpdjup (standard) 102 cm
Fraktvikt 467 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Rep & nät 10 år
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 %

NRO834-1001 906,20 2,80 20,20

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

Klätterträd
NRO834
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d0ddf8cc-ccf6-4610-9b80-ffb73309c2e4/NRO834_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c8780c3a-1ef0-4e91-ba77-b0b9a31f11b7/NRO834_Side_EN.jpg
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