
Denna önskebuske har blommor på ena sidan 
och frukter på den andra. Den tillhörande 
disken inspirerar till växelverkan och social lek 
precis som de många rörliga delarna gör. 
Öppningen från den ena sidan till den andra 
skapar två lekutrymmen, sammanbundna både 
genom öppningar, som man klättra igenom och 
genom diverse rörliga "orsak och verkan" 

element och ljudmöjligheten från megafonen.
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Önskebuske
MSC5407

Artikelnr. MSC540700-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  186x87x120 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 4
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.

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

Lekaktiviteter som leksfären är gjorda av 
formsprutade högkvalitativt, UV-stabaliserat 
nylon (PA6). Nylon har bra slitstyrka och 
slagstyrka.

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

 

Önskebuske
MSC5407

Artikelnr. MSC540700-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 14,4 m²
Total installationstid 4,8
Grävdjup (volym) 0,16 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 52 kg
Förankring Nedgrävni
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 år
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 %

MSC540700-3417P 103,00 2,07 63,70

MSC540721-3417P 93,60 1,88 70,70

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

Önskebuske
MSC5407
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c072bca6-3e62-4b31-89fe-b4f4c2dbf785/MSC5407_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/59896f66-de21-4f43-8602-73478b751b42/MSC5407_Side_EN.jpg
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