
Det röda huset är det största av husen. Här 
finns allt man kan önska sig av bänkar, bord 
och lekyta. En hörnbänk på verandan gör att 
det också finns plats för en vuxen att vara med 
i leken. En halvbåge på husets yttersida tillför 
en extra dimension till leken.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

3 1 5 5

Lekhus
M7000

Artikelnr. M700070-3518P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  185x132x146 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 12
Färgalternativ n n n



Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-
skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. 
KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att 
säkerställa lång livslängd i alla klimat.

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.

Styrenheten som placeras på framsidan av 
lekhuset är roterbar till olika positioner med ett 
klickljud. Den är utformad för att fungera som en 
tågstation när den installeras tillsammans med 
M525+M526 Tåg och Vagn.

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

 

Lekhus
M7000

Artikelnr. M700070-3518P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 32 cm
Säkerhetsområde 17,4 m²
Total installationstid 7,5
Grävdjup (volym) 0,21 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 67 cm
Fraktvikt 207 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

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

M700070-3518P 262,90 1,71 61,00

M700078-3518P 237,90 1,55 67,10

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/463796e5-b478-4206-9657-3f91a6bb746f/M7000_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6abc7841-119b-491d-b88b-c5e32d8b18df/M7000_Side_EN.jpg
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