
WOW - den här är för alla, oavsett förmåga. 
Den enorma och inkluderande, universella 
karusellen drar till sig stora grupper av barn 
och vuxna för att ta en snurr. Karusellens 
allsidighet gör att barn och vuxna kommer 
tillbaka till karusellen om och om igen. 
Karusellen är tillgänglig för alla eftersom den är 
på marknivå. Bänken ger ett bekvämt snurr 

medan man sitter. Handtagen fungerar från 
båda sidor. Genom att snurra i karusellen 
tränar man det vestibulära systemet, 
balanskänslan och den rumsliga 
medvetenheten. Fördelarna som uppstår 
genom lek omfattar även sociala färdigheter 
såsom samarbete och empati genom att hjälpa 
vänner oavsett förmåga att snurra och hjälpa 

andra som vill vara med eller gå ut. Detta är lek 
med ett syfte för alla.
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Karusell för alla
PCM157

Artikelnr. PCM157-0205

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  208x208x70 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n n n



Överdimensionerat svetsat karusell chassis av 
fyrkantiga stålrör. Stålet är varmförzinkat på 
insidan och utsidan. Galvaniseringen har hör 
motståndskraft mot korrossion i utomhusmoljöer 
och har lågt underhåll.

Metalldelarna är tillverkade av högkvalitativt 
stål, varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri 
zink. På utsidan finns ytterligare ett lager 
pulverlack. Detta ger bra beständighet mot 
korrosion och ett färgglatt designuttryck.

Bottenplatta av 3mm tjockt 
högkvalitetsaluminium med 2mm högt anti-
glidmönster eller 17,8 mm tjock HPL platta. Vid 
varma platser rekommenderar KOMPAN HPL-
plattan eftersom aluminiumplattan blir varm i 
soliga och varma förhållanden. Båda 
bottenplattorna säkerställer säker lek för alla 
användare och kräver lågt underhåll.

Sitsen är tillverkad av HPL med en tjocklek på 
17,8 mm med en mycket hög slitstyrka och en 
unik KOMPAN nonskid ytstruktur.

Den varmförzinkade stålringen indikerar tydligt 
var rotationsplattan börjar. För att säkerställa 
tillgänglighet är det starkt rekommenderat att 
använda gummiunderlag i användningsområdet 
runt omkring karusellen.

Snurrsystemet har ett slutet sytem med ett 
centralt placerat inslutet lubricerat lager och 
runt 10 kullager runtom bottenlattan med en 
diameter av 125mm. De yttre hjulen säkerställer 
jämn rotation under tyngd.

 

Karusell för alla
PCM157

Artikelnr. PCM157-0205

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 29,1 m²
Total installationstid 6,3
Grävdjup (volym) 2,32 m³
Betong (volym) 0,62 m³
Stolpdjup (standard) 37 cm
Fraktvikt 405 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Aluminiumplattform 15 år
HPL-sits 15 år
Lagersystem 5 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 %

PCM157-0205 600,50 2,63 27,00

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/$web/prod/be1a8c3a-fee4-4e5a-93ea-43e339f9a9ed/PCM157_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/584fbe37-8ded-4e79-8ba0-64c29badc148/PCM157_Side_EN.jpg
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