
Det gröna djuret med sin underliga form 
inspirerar till sagoberättande. Detaljerna på 
Igelkotten är rörliga och förbindelsen mellan de 
två rummen av Igelkottens panel gynnas 
ytterligare av många rörliga "orsak och verkan" 
objekt.

Denna produkt bör installeras i ett område som 

är under uppsikt, såsom förskolor. Välj vänligen 
andra KOMPAN produkter för offentliga platser 
utan uppsikt.
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Tusenfoting
MSC5406

Artikelnr. MSC540600-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  118x14x92 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 3
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.

Spelsfärerna är tillverkade av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slagmotstånd.

Spelaktiviteter som vridbollen är gjord av 
formsprutad UV-stabiliserad nylon av hög 
kvalitet (PA6). PA6 har bra slitstyrka och 
slaghållfasthet.
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Artikelnr. MSC540600-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 10,8 m²
Total installationstid 2,9
Grävdjup (volym) 0,11 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 28 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 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 %

MSC540600-3417P 58,60 2,40 58,50

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/$web/prod/b0f980be-391a-43cc-8ce8-d92386195799/MSC5406_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/500e9b7b-10ae-42f1-9c24-f5ec7ee5ab41/MSC5406_Side_EN.jpg
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