
Den dubbla minibilen med sin färgglada design 
kommer att locka massor av småbarn till roliga 
lekar - och de kommer att leka om och om 
igen. Minibilen - dubbel öppnar dörrarna till 
massor av olika teman som stödjer dramatisk 
lek som utvecklar barns språkkunskaper och 
kommunikationsförmågor. Den transparenta 
designen säkerställer att vuxna enkelt kan 

observera barnen under leken. Den 360 
graders designen gör det möjligt för barn att 
leka både i och utanför bilen, vilket ger dem fler 
möjligheter att leka tillsammans. De många 
lekaktiviteterna väcker barns nyfikenhet och 
kommer få barnen att vilja utforska de många 
delarna av bilen som kan svänga och röra sig: 
gummidörrarna som kan öppnas, bakluckorna, 

bensinlocket och hjulen. Dessutom finns det 
också den spännande och rörliga ratten och 
växeln. Dessa detaljer på bilen kommer att 
stödja barns logiska tänkande och ha en viktig 
roll i deras kognitiva utveckling.
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Minibil - dubbel
MSC5414

Artikelnr. MSC541400-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  188x115x120 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.

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

Membranen består av friktionssäkert gummerat 
material av transportbandkvalitet med utmärkt 
UV-motstånd. Armerad med en fyrskiktad vävd 
polyester. Armeringen och de två ytskikten 
resulterar i en total tjocklek på 7 mm.

Växellådan är tillverkad av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slagmotstånd.

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

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt 
stål för att säkerställa produktens hållbarhet.

 

Minibil - dubbel
MSC5414

Artikelnr. MSC541400-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 30 cm
Säkerhetsområde 17,5 m²
Total installationstid 7,7
Grävdjup (volym) 0,22 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 144 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Membran 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 %

MSC541400-3417P 169,40 1,87 66,50

MSC541421-3417P 150,50 1,66 74,30

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/$web/prod/6a6c67b1-b569-42cf-9a22-44ef4ba24b8b/MSC5414_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bc64c8d2-9509-4a59-8d62-f151d1ffed60/MSC5414_Side_EN.jpg
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