
Avståndet mellan de vertikala tuberna är 
tillräckligt litet för att hålla inne tex 
innebandybollar. Genom att bygga in tuberna i 
stålstrukturen minskar risken för vandalism och 
arenan kan stå i vilken miljö som helst. Den 
transparanta designen gör det enkelt att från 
utsidan följa spelet inne på planen.  Målens 3 x 
2 meter storlek följer FIFA Futsal standard och 

IHF Handboll regler. Basketkorgen placeras på 
305 cm höjd och är 46 cm i diameter enligt 
NBA-standard.

MUGA Multiarena, 22 x 44 m
FRE603201
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Artikelnr. FRE603201-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 4382x2182x369 cm
Åldersgrupp 3+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n n n n n



Ø21,3 mm x 2 mm rör i stålpanelen som 
förhindrar sprickor och att rören lossnar ur 
stålramen samt skapar en extremt stark, 
vandalsäker lösning.

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

Stolparna är tillverkade av 80 x 80 x 3mm profil 
med 6mm svetsade horisontella flänsar. Detta 
möjliggör en enkel installation och stark 
konstruktion. Polyetenlocken med låg densitet 
är fästa med popnitar.

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.

3 val av nät: Polyamid (PA), PA förstärkt med en 
ståltråd inuti, rostfria kedjor som uppfyller 
kraven i ISO1434-ISO1435 och DIN766.

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, 22 x 44 m
FRE603201

Artikelnr. FRE603201-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 0,0 m²
Total installationstid 58,5
Grävdjup (volym) 3,74 m³
Betong (volym) 2,81 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 4.298 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 %

FRE603201-0901 10.490,10 2,58 50,10

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

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d90013b6-0e94-4023-9d9a-a64c75623d3d/FRE603201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dddec3fa-5efc-494e-9423-0d3eaf34ad5c/FRE603201_Side_EN.jpg
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