
Skepp-ohoj! Det här fantastiska skeppet är 
spännande och fullt av olika lekaktiviteter som 
uppmuntrar barn att leka längre. Det 
uppmuntrar aktiv utomhuslek och stimulerar 
både upptäckande lek och rollek. Att klättra här 
tränar kors-koordination, vilket främjar den 
tvärmodala uppfattningen, dvs. när två eller 
flera sinnen samarbetar - fundamentalt för t.ex. 

läsning. Strukturens tema uppmuntrar rollek. 
Det stimulerar språkutveckling och samarbete. 
De varierade manipulerbara föremålen på 
marknivå och högre höjd stödjer också rollek 
samt stimulerar tankeförmåga och förmåga att 
turas om. Under däck finns en panel med tratt 
och nummer, som skapar förståelse för objekts 
permanens och nummer. Att rutscha till marken 

är roligt, och stödjer också balans och hållning.
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Fregatt med trappor
PCM102721

Artikelnr. PCM102721-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  790x616x561 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 35
Färgalternativ 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: impregnerat furu, pulverlackerade 
stålstolpar med förgalvaniserad insida och 
utsida samt färganodiserat och blyfritt 
aluminium.

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 kan väljas i olika material och 
färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i 
gul eller grå färg. De har även rostfritt stål 
inbyggt i designen för mer vandalismsäkra 
lösningar.

KOMPANs leksystem kan anpassas för att 
matcha individuella krav. Se produkterna på 
www.KOMPAN.com för att se valmöjligheterna 
med den digitala KOMPAN Solution Planner. 
Flera alternativ för paneler, avsatser, stolpar, 
rutschar och andra lekelement säkerställer 
hållbara lösningar i alla utomhusmiljöer.

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.

 

Fregatt med trappor
PCM102721

Artikelnr. PCM102721-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 148 cm
Säkerhetsområde 61,2 m²
Total installationstid 41,8
Grävdjup (volym) 1,41 m³
Betong (volym) 0,38 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 1.456 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

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 %

PCM102721-0901 2.590,30 2,35 55,60

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/$web/prod/edb58db4-d6a3-4b7d-b129-e26c40ca47f0/PCM102721_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3765cc05-c826-4100-ad4d-06e3edbbf7e0/PCM102721_Side_EN.jpg
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