
Tut tut! Kupévagnen är ett rymligt lekrum på 
hjul som lockar barn med sitt tilltalande 
tågtema. Temat motiverar barn att stanna och 
leka längre. I kupévagnen släpps fantasin loss, 
och spännande och berättande rollekar skapas 
vilket stimulerar barns språkkunskaper och 
logiska tänkande. Detta rymliga lekrum 
uppmuntrar sociala lekar och de öppna 

plattformarna på bak- och framsidan ger extra 
sittplatser att tillsammans koppla av. Den 
öppna designen möjliggör för barn att leka och 
interagera med varandra på och utanför tåget, 
samtidigt som det är lättare för vuxna att ha 
uppsikt.
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Kupévagn
M526

Artikelnr. M52670-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  297x123x165 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 8
Färgalternativ n 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.

Fotstödet är tillverkat av HPL med en tjocklek på 
17,8 mm med mycket hög bärhållfasthet och en 
unik icke-glidande ytstruktur.

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

Kantskyddet är tillverkat av PUR. Den behåller 
sina egenskaper inom temperaturområdet -30 ° 
C till 60 ° C. Materialet är UV-stabiliserat.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

 

Kupévagn
M526

Artikelnr. M52670-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 28 cm
Säkerhetsområde 22,1 m²
Total installationstid 12,4
Grävdjup (volym) 0,44 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 442 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
HPL plattformar 15 år
PUR-komponenter 10 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 %

M52670-3417P 599,60 1,77 50,70

M52674-3417P 552,80 1,63 55,90

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/$web/prod/f189dcbd-6e60-470f-af3b-d5d9d2be37c6/M526_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f43138da-b669-4069-8f05-7e6265d89ac3/M526_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

