
Giraffen är savannens mest vänliga djur. Den 
lockar barnen direkt med sina vackra färger, 
runda former och sina många lekelement. Den 
öppna och breda designen gör det även möjligt 
för vuxna att stötta barnen och vara med i 
leken. Klätternätet främjar barns 
korskoordinering. Den hemliga grottan under 
den gröna plattformen har flera olika öppningar 

som utmanar småbarnen i om de kan ta sig 
igenom öppningen och vilken form öppningen 
har. Dessutom finns det en mängd taktila 
leklelement som kan hålla dem upptagna under 
lång tid.
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Giraffen / Lilla skogen
MSC5416

Artikelnr. MSC541600-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  181x115x136 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 11
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.

Klätternäten är tillverkade av UV-stabiliserat PA-
rep med inre stålkabelförstärkning. Repet är 
induktionsbehandlas för att få maximalt fäste 
mellan stål och rep som ger utmärkt motstånd 
mot slitage. Alla repfästen är tillverkade av 
100% återvinningsbar plast material.

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.

 

Giraffen / Lilla skogen
MSC5416

Artikelnr. MSC541600-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 56 cm
Säkerhetsområde 17,2 m²
Total installationstid 7,6
Grävdjup (volym) 0,22 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 143 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Rep & nät 10 år
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 %

MSC541600-3417P 168,30 1,87 68,00

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

Giraffen / Lilla skogen
MSC5416
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fb423b1b-ec9e-471f-91a3-7263ff6c70ad/MSC5416_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3ce730b5-356f-4483-9d26-96473f273f78/MSC5416_Side_EN.jpg
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