
EcoCore™ är ett mycket hållbart och 
miljövänligt material som består av en kärna 
som tillverkas av 100% återvunnet material, 
samtidigt som det kan återvinnas efter 
användning. Kärnan har en tjocklek på 15 mm 
och är 80% av det totala materialet. Den platta 
insidan ger en fantastisk studsupplevelse som 
gör att den platta väggen kan bli en del av 

sporten och innebär att sporten kan flyta på. 
De studsiga plattorna lägger till en annan 
utmaning som kan utmana och utveckla 
spelarnas taktiska färdigheter i sporten. 
Multimålet på 3 x 2 meter följer riktlinjerna för 
målstorlek i FIFA Futsal och IHF 
Handbollsbestämmelser. Basketkorgen ligger 
på den officiella NBA-höjden på 305 cm och 

har den officiella NBA-storleken på 46 cm i 
diameter.

MUGA Multiarena, 12 x 24 m, hög 5m, med plattor
FRE600202
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Artikelnr. FRE600202-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 2382x1390x503 cm
Åldersgrupp 3+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n n n n n



HDPE-panelerna är som standard tillgängliga i 
Night Sky Blå, Grå och Orange men flera färger 
kan begäras. För att öka design- och lekvärdet 
kan du också välja HDPE-paneler med mönster 
eller graverad logotyp.

Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, 
svetsning är enligt EN ISO 5817 & 
varmförzinkning enligt ISO1461. Denna process 
säkerställer ett bra skydd under alla 
omständigheter.

Nätet är tillverkat av Ø4mm svart polypropylen, 
mer känd som Nylon, med en maskstorlek på 
45 x 45mm och upp till 5m hög. Näten kommer 
att behålla alla bollar inne i MUGA och behåller 
öppenheten.

Varje panel har 4 Termoplastiska Vulcanizates-
pluggar som förbinder panelerna till stolparna. 
Pluggarna minskar vibrationerna och minskar 
därmed ljudnivån. Pluggarna kommer också att 
förenkla installationen som kommer med 
förmonterade muttrar.

HDPE-panelerna är anslutna med rostfria M8-
bultar till 42,5 x 40 x 3 mm svetsade flänsar. 
Dessa anslutningar är inte synliga från insidan 
och skapar en stark och säker anslutning.

KOMPAN Multi Use Games Areas (MUGA) är 
utformade som ett flexibelt system. Med 
konfiguratorn kan du enkelt ändra storlek, höjd, 
paneler, ingångar och mål för att skapa en 
MUGA som passar din miljö, budget och syfte.

 

MUGA Multiarena, 12 x 24 m, hög 5m, med plattor
FRE600202

Artikelnr. FRE600202-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 0,0 m²
Total installationstid 94,3
Grävdjup (volym) 2,86 m³
Betong (volym) 2,15 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 5.254 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
HDG stolpar Livstidsgaranti
EcoCore HDPE 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 %

FRE600202-0901 10.161,10 2,21 57,00

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).

Data kan ändras utan meddelande i förväg3 / 05/10/2023



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f325f1d3-932c-4690-a111-38be6cf81032/FRE600202_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a3a13f4a-5c31-4cfc-8dfe-80e97065a911/FRE600202_Side_EN.jpg
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