
Funpoint, Klättring lockar barn till lek med en 
mängd nya och olika lekfunktioner. Här kan 
barnen utforska, och använda sina sinnen 
samtidigt som viktiga fysiska, kognitiva, sociala 
och känslomässiga färdigheter utvecklas. 
Kombinationen av lutande klätternät och 
stålstänger tränas kors-koordination och 
muskelstyrka. Toppmembranet är en trevlig 

plats där barnens taktila sinnen stimuleras av 
de gungande rörelserna. Brandmansstången 
ger en fartfylld åktur ner till marken igen, där en 
hängmatta och xylofonpanel finns att leka med. 
Xylofonpanelen är en sensorisk aktivitet som 
övar sinne ljud och tonalitet. Barnen kan leka 
från båda sidor av panelen och att samarbeta 
för att skapa melodier tränar förmågan att turas 

om, vilket bidrar till social-emotionell utveckling.
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FunPoint, Klättring
PCT803

Artikelnr. PCT803-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  469x361x309 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 12
Färgalternativ n



Xylofonpanelen består av HDPE-material i 19 
mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket 
hållbart och miljövänligt material. Rören är 
gjorda av formsprutad aluminiumlegering för 
utomhusbruk.

Corocords membran består av friktionssäkert 
gummerat material av transportbandkvalitet med 
utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel 
med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en 
fyraskiktad armering av vävd polyester. 
Armeringen och de två ytskikten ger en total 
tjocklek på 7,5 mm.

Sitsens repöglor är tillverkade av enkelsflätade 
16mm PES rep. PES har hög styrka och slitage 
motstånd samt är UV resistenta. Fästena är 
tillverkade av plast (PA6).

Lekelement av rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt material. Stålet är glasblästrat 
efter tillverkning för att säkerställa en jämn 
glidyta.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utsida med 
blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Stolpe av galvaniserat stål med en högkvalitativ 
pulverlackerad finish. Stolpen är stängd upptill 
med lock av UV-stabiliserad nylon (PA6).

 

FunPoint, Klättring
PCT803

Artikelnr. PCT803-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 206 cm
Säkerhetsområde 34,9 m²
Total installationstid 16,2
Grävdjup (volym) 0,32 m³
Betong (volym) 0,02 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 409 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rep & nät 10 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Membran 2 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 %

PCT803-0901 1.090,80 3,55 40,80

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/$web/prod/c191fcfd-fb96-4b0e-a90e-ba3f159e9a60/PCT803_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0486d4c6-baed-4947-a053-4c75346e09cf/PCT803_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

