
Labyrinten med två rum är spännande för små 
barn. Lekhuset har olika rum där barnen kan 
krypa, upptäcka och gömma sig. Öppningarnas 
olika form och storlek skapar kombinationer av 
ljus och skugga. När små barn rör sig genom 
Labyrinten överraskas de gång på gång av alla 
dess hemligheter. Varje rum är en nya värld full 
av upptäckter och ljuset på de färgglada 

väggarna med olikformade öppningar skapar 
intressanta visuella intryck.
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Labyrinten 2 rum
M63272

Artikelnr. M63272-3213P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  187x116x137 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 6
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.

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

Lekaktivteter såsom megafonen är gjorda av 
formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har 
bra slit- och slagstyrka och är UV-stabiliserat.

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

 

Labyrinten 2 rum
M63272

Artikelnr. M63272-3213P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 27 cm
Säkerhetsområde 17,4 m²
Total installationstid 6,8
Grävdjup (volym) 0,04 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 40 cm
Fraktvikt 187 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 år
HPL plattformar 15 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 %

M63272-3213P 213,00 1,60 61,20

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/$web/prod/2666aadb-a8c4-4afe-833b-66ce55382535/M63272_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/70ef9480-ef66-495f-848a-d6e182199494/M63272_Side_EN.jpg
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