
Sandlådan lockar och bjuder in barn till att leka 
i lång tid. Tack vare de fyra röda sätena eller 
borden kan man leka på olika sätt: barnen har 
ett ställe att placera sandverktyg och 
sandkreationer på. Vårdnadshavare kan 
använda plattformarna som sittplatser som ger 
dem möjligheten att vara delaktig i leken. Detta 
underlättar längre vistelser. De fyra sätena kan 

dessutom fungera som ställen där barnen 
fantasifullt kan skapa sitt hem, sin butik eller 
sin verkstad. Sand uppmuntrar till fördjupning i 
leken. Sandens föränderliga form när den är 
torr eller blöt fascinerar barn. Det tränar 
dessutom deras taktila sinne och förståelse för 
materiell karaktär och naturfenomen. Det här är 
viktiga livsfärdigheter som hjälper barnet att 

förstå omvärlden. Kort sagt, främjar och 
utvecklar sandlek motoriska färdigheter och 
kognition.
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Sandlåda
BASIC550

Artikelnr. BASIC550-3213P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  276x154x31 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n



Sitsar av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material, som inte 
bara är återvinningsbart efter användning, utan 
också består av en kärna som produceras av 
100% återvunnet material.

Sidopaneler är tillverkade av HPL med en 
tjocklek 17,8 mm. KOMPAN HPL har hög 
slitstyrka för att säkerställa lång livslängd i alla 
klimat.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

 

Sandlåda
BASIC550

Artikelnr. BASIC550-3213P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 31 cm
Säkerhetsområde 23,2 m²
Total installationstid 3,5
Grävdjup (volym) 0,46 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 40 cm
Fraktvikt 91 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
HPL plattformar 15 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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 %

BASIC550-3213P 176,90 2,02 22,10

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/$web/prod/5f54f749-cbdf-4a94-af75-3c5365d5172e/BASIC550_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/44c95e0d-c461-466e-957d-a47fa460771b/BASIC550_Side_EN.jpg
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