
Jungle Explorer Dome är ett oemotståndligt 
lekäventyr. Barn i de flesta åldrar och förmågor 
kommer att hitta en mängd olika lekaktiviteter 
att våga sig på. De kommer att vilja utforska 
den vajande, studsande känslan i nätet och 
repen och vilja klättra om och om igen. 
Toppnätet är en destination i sig själv som 
erbjuder massor av mötesplatser för de 

modigaste klättrarna. Utsikten mot marken 
genom de transparenta maskorna bidrar till en 
känsla av spänning och prestation. Från 
marknivå inbjuder de svajande sätena grupper 
att mötas, och stödjer därmed utvecklingen av 
sociala färdigheter som turordning och 
förhandling. Den vertikala, horisontella och 
lutande klättringen i Jungle Explorer Dome ger 

en känsla av prestation, men bygger också 
viktiga motoriska färdigheter som balans och 
rumsuppfattning, som hjälper barnen att t.ex. 
navigera i trafiken på ett säkert sätt. De främjar 
mycket fysisk aktivitet och muskelträning för 
alla förmågor.
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Jungle Dome
NRO836

Artikelnr. NRO836-1201

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  650x650x596 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 50
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).

PP-repet i kokosstil har en diameter på 15cm. 
Den inre stålkärnan har öglor i båda ändar för 
att ansluta repet till befintliga strukturer.

De stora elementen gjorda av 100% 
återvinningsbart UV-stabaliserat lågdensitets-
Polyeten. Skalet  som visas är gjutet i ett stycke 
med minst 5mm godstjocklek för att säkerställa 
hög hållbarhet i alla klimat runt om i världen.

Corocordrep med 19mm i diameter eller mer är 
av en speciell "Hercules"-typ med förzinkade 
stålvajrar av sex trådar. PES-garn ligger tätt 
snurrat och fastsmält kring varje tråd, vilket gör 
repen mycket resistenta mot slitage och 
vandalism.

Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål 
eller galvaniserat stål, för att säkerställa 
hållbara anslutningar med hög 
korrosionsbeständighet.

Corocords S-klämmor används som universella 
anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm 
rostfritt stål med rundade kanter pressas runt 
repen med en speciell hydraulisk press, vilket 
gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar 
och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter 
den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

 

Jungle Dome
NRO836

Artikelnr. NRO836-1201

Installationsinformation
Max. fallhöjd 239 cm
Säkerhetsområde 101,0 m²
Total installationstid 43,7
Grävdjup (volym) 1,09 m³
Betong (volym) 0,60 m³
Stolpdjup (standard) 120 cm
Fraktvikt 1.505 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Corocord rep 10 år
S-klämmor 10 år
Robiniaträ 15 år
Mekanik 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 %

NRO836-1201 2.005,40 1,65 11,30

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

Jungle Dome
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ed8616f6-8995-4d3b-bb9f-cb5d6c59f8ea/NRO836_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4ddfcfaa-60cd-46f6-9752-bfc69a53fc45/NRO836_Side_EN.jpg
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