
Mengden lekeverdi i Trippeltårnet vil inspirere 
til lek igjen og igjen. De utfordrende 
lekeaktivitetene sentrerer seg om balansering, 
krysskoordinasjon og spennende gliding. 
Klatring hjelper med å trene barnas 
overkroppsmuskler og krysskoordinasjon. 
Dette er grunnleggende for å navigere i verden 
trygt og sikkert. Sansene for balanse og rom 

blir testet på balansebroen og på de 
morsomme gelenderstengene. På det andre 
tårnet bringer en vågal brannmannstang barn 
til bakken i et sus. Det store klatrenettet har 
netting som gjør det mulig å klatre gjennom, 
nok en krysskoordinasjonsbevegelse. Trinnene 
er brede nok til at barn kan sitte og møtes og 
bytte. Ren moro og gode treningsopplevelser i 

et lekeelement.
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Trippel leketårn
PCM311321

Produktnummer PCM311321-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH  487x460x380 cm
Aldersgruppe  4+
Antall brukere 17
Fargevalg n n n n



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slitesterkt, miljøvennlig materiale, som 
ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også 
består av en kjerne som er produsert av 100% 
resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.

Alle platåene støttes av unike utformede 
lavkarbon aluminiumsprofiler med muligheter for 
tilleggsutstyr. De gråfargede støpte platåene er 
laget av 75% PP-materiale og resirkulert 
forbruksavfall fra havet med et sklisikkert 
mønster og teksturoverflate.

Hovedstolper med varmgalvanisert stålfot er 
tilgjengelig i ulike materialer: Trykkimpregnerte 
furutre; forgalvanisert utvendig og på innsiden 
med pulverlakkert stålpinne; blyfritt aluminium 
med farge-anodisert overflatebehandling; eller 
Greenline TexMade stolper produsert av 100% 
resirkulert forbruksavfall fra PE og tekstil.

Tauet er laget av UV-stabiliserte PES-tautråder 
med indre stålkabelarmering. Innpakningen i 
polyester smeltes induktivt på hver streng for å 
oppnå god slitestyrke.

KOMPAN GreenLine består av miljøvennlige 
materialer, som er produsert med lavest mulig 
CO2- utslipp; TexMade stolper og EcoCoreTM 
paneler som er produsert av 100% resirkulert 
forbruksavfall fra havet og formstøpte PP-
platåer

Skliene kan velges i seks forskjellige farger og 
trematerialer: Rette eller buede støpte PE sklier 
i en del. Kombinert EcoCore™-sider og rustfritt 
stål. Helt rustfritt stål i en del design for mer 
vandalismesikre løsninger.

 

Trippel leketårn
PCM311321

Produktnummer PCM311321-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 224 cm
Sikkerhetssone 48,5 m²
Total monteringstid 19,6
Utgraving 0,77 m³
Betong 0,17 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 728 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
PP plattformer 10 år
Stolpe 10 år
PE sklie 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

PCM311321-0901 1.515,30 2,78 53,80

PCM311321-0950 1.114,70 1,66 75,60

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Trippel leketårn
PCM311321
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c62f73a9-4d90-490d-b82b-0a1f7f73591d/PCM311321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51a98d9-4dc3-460d-824e-34fab6d111c1/PCM311321_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

