
Lekhuset är perfekt storlek för barn. De öppna 
ingångarna och väggarna utökar lekutrymmet 
och ger plats för många barn samtidigt. Bordet 
och bänkarna är bra ställen för att pausa och 
umgås. Det höga bordet och öppningarna på 
både insida och utsida inspirerar rollek, t.ex. 
affär och hem. Rollek stimulerar barnens 
språkkunskaper och tänkande – fundamentala 

egenskaper för utvecklingen av kognition. Lek 
med teman som barnen känner igen gör det 
dessutom lättare att efterlikna situationer och 
fördjupa lekens sociala interaktioner. Detta 
övar barnets förståelse för världen runt 
omkring.
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Lekhus
BASIC750

Artikelnr. BASIC750-3418P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  151x142x147 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n



Golvet är tillverkat av 21,5 mm tjock plywood 
tillverkad av al och fura. Båda sidor är täckta av 
2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. Alla 
kanter är förseglade med färg för att säkerställa 
lång livslängd.

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.

Taket är tillverkat av 16mm tjock plywood 
tillverkad av al- al och fura. Båda sidor är täckta 
av 2 lager fenolicfilm med ett antiglidmönster. 
Alla kanter är förseglade med färg för att 
säkerställa lång livslängd.

 

Lekhus
BASIC750

Artikelnr. BASIC750-3418P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 38 cm
Säkerhetsområde 18,0 m²
Total installationstid 7,0
Grävdjup (volym) 0,12 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 190 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Plywood 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 %

BASIC750-3418P 166,30 1,22 48,00

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/$web/prod/be45b2aa-a07b-429e-aab1-6f94dfe6fd78/BASIC750_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/464e55cd-6f7e-44d3-acb9-7c3dc0f36cef/BASIC750_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

