
Megatorn med tak är lek för alla oavsett nivå. 
Här finns en mängd aktiviteter: på marknivå 
erbjuds klättring, gunga och lek med 
musikpanelen. Trappan och klätterväggen 
leder upp i tornet och tränar barnens 
koordination – en viktig motorisk färdighet som 
främjar läskunnighet. Den dubbla rutschbanan 
stärker och tränar bålmuskler och balans när 

barn sitter upp och åker ner. Det finns till och 
med plats för en extra på rutschen! Curly 
climbern ger alla barn en snurrande 
upplevelse, som dessutom stimulerar 
rumsuppfattningen när barnen susar nedåt.
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Megatorn med tak
PCM100831

Artikelnr. PCM100831-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  477x394x320 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 19
Färgalternativ n n n n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. 
Stålstolpar med förgalvaniserad insida och 
utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria 
aluminiumstolpar med färg anodiserad 
toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% 
konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

Alla däck stöds av unikt designade 
aluminiumramar med låg kolhalt med flera 
fästalternativ. De gråfärgade gjutna panelerna 
är tillverkade av 75% PP material av återvunnet 
konsumentavfall från havet med ett halkfritt 
mönster och en texturyta.

Rutschbanorna finns i olika material och färger: 
Raka eller böjda PE rutschbanor i gul eller grå 
färg. Kombinerad med EcoCore™ sidor och 
rostfritt stål. Helt rostfritt stål i endelad design för 
mer vandalismsäkra lösningar.

KOMPAN GreenLine är utformade med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. TexMade stolpar, EcoCoreTM-
paneler av 100% konsumentåtervunnet 
havsavfall och gjutna PP-däck.

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn och ren 
glidyta.

 

Megatorn med tak
PCM100831

Artikelnr. PCM100831-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 204 cm
Säkerhetsområde 37,6 m²
Total installationstid 23,2
Grävdjup (volym) 0,83 m³
Betong (volym) 0,02 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 771 kg
Förankring

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
PP-plattformar 10 år
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 %

PCM100831-0901 1.483,80 2,51 47,70

PCM100831-0950 1.203,00 1,86 61,90

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/$web/prod/65dd4d2e-b7be-4af6-af0b-131a18a8e0f5/PCM100831_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c8004fa5-deb4-4cf2-89fc-8ef70dcf7dad/PCM100831_Side_EN.jpg
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