
Dubbeltorn med nätbro inspirerar barn till lek, 
om och om igen. När barnen klättrar i 
strukturen tränas kors-koordination och 
medvetenhet – egenskaper som hjälper barnen 
att kunna navigera säkert runt i sin omgivning. 
Nätbron är en spännande balansutmaning. Att 
befinna sig på högre höjd och titta ner tränar 
även sinne för distans. Den fartfyllda 

rutschbanan eller den spännande 
brandmansstången leder barnen tillbaka ner till 
marken igen. Aktiviteterna tränar både balans 
och hållning. God balans underlättar 
koncentrationsförmågan. Det stora nätet är 
roligt att umgås vid och volträckena är en rolig 
utmaning på markplan.
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Dubbeltorn med nätbro
PCM212121

Artikelnr. PCM212121-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  654x381x380 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 21
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.

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.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: tryckimpregnerade furustolpar. 
Förgalvaniserade in- och utvändigt med 
pulverlackerade toppfinish stålstolpar. Blyfri 
aluminium med färganodiserad toppfinish eller 
tryckimpregnerade stolpar i furu. 

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

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.

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt 
slitagebeständighet.

 

Dubbeltorn med nätbro
PCM212121

Artikelnr. PCM212121-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 224 cm
Säkerhetsområde 54,7 m²
Total installationstid 22,2
Grävdjup (volym) 0,54 m³
Betong (volym) 0,09 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 753 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

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

PCM212121-0901 1.578,30 2,78 49,20

PCM212121-0950 1.229,20 1,83 68,80

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/$web/prod/ca13d94b-f60f-4be4-9d4b-1f1e5ce6956c/PCM212121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/da865cdf-bbb5-48db-9f8a-ebb39e78786d/PCM212121_Side_EN.jpg
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