
Många barn drömmer tidigt om att bli polis och 
fånga brottslingar. Med den här polisbilen är de 
gott på väg. De fina rundade formerna och de 
livfulla färgerna drar till sig barns 
uppmärksamhet och nyfikenhet. Den rörliga 
ratten, växeln och gula strålkastarbollarna kan 
roteras och flyttas på av barn om och om igen. 
Polisbilen har öppen yta både fram och bak. 

Sittplatser finns på båda ställena. Trafik och 
bilar är välbekanta teman för småbarn. 
Lekredskapet stöder och uppmuntrar 
dramatiska lekscenarier som tjuv och polis. 
Dramatisk lek är viktigt för barns utveckling av 
språkkunskaper och läs- och skrivkunnighet.
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Polisbil
KPL512

Artikelnr. KPL512-0611

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  86x133x90 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n



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.

Sitsarna är tillverkade av 22mm tjock plywood 
från al och fura. Både sidorna är täckta av 2 
fenol lager med anti-halk nät mönster. Alla 
sågade kanter är förseglade med färg för att 
säkerställa lång livslängd.

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

 

Polisbil
KPL512

Artikelnr. KPL512-0611

Installationsinformation
Max. fallhöjd 43 cm
Säkerhetsområde 14,7 m²
Total installationstid 4,5
Grävdjup (volym) 0,18 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 50 cm
Fraktvikt 101 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Plywood 5 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Reservdelar 
garanterade

10 år

2 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

KPL512-0611 105,60 1,72 44,70

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

Polisbil
KPL512
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d4f9cf89-4243-424e-aa5c-e3b5e7919e33/KPL512_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b17b178b-111d-410a-a505-fea6b92f7a8c/KPL512_Side_EN.jpg
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