
Den lilla klövern är ett multifunktionellt 
lekredskap. Med sin lämpliga höjd och storlek 
tilltalar den spädbarn och småbarn om och om 
igen. Klövern kan fungera som en plats för vila, 
en mötesplats eller som ett lekredskap som 
aktiverar barnen när de klättrar upp och hoppar 
av, om och om igen. Att slappna av och ta en 
paus från den vilda leken främjar barns 

självförtroende och förlänger lektiden. När 
barnen klättrar upp på klövern och hoppar ner 
utvecklas kors-koordinering, balans och 
rumsmedvetenhet. Bentätheten stärks också. 
Egenskaperna är viktigt för en hälsosam 
utveckling.
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Lilla Klövern
M259

Artikelnr. M25901-3418P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  44x44x21 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 1
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.

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

 

Lilla Klövern
M259

Artikelnr. M25901-3418P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 21 cm
Säkerhetsområde 9,3 m²
Total installationstid 1,2
Grävdjup (volym) 0,04 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 48 cm
Fraktvikt 7 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

M25901-3418P 13,30 2,04 56,40

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/$web/prod/4507e908-5c25-483a-bd56-c3fc70fc587c/M259_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d1b8d1a3-cfa9-4d23-90db-a76da77c1dce/M259_Side_EN.jpg
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