
Småbarnsslottet erbjuder fantasifull fysisk, 
social och kognitiv stimulans i överflöd. Slottet 
lockar barnen genom sin fantasifulla utformning 
som gör det enkelt att känna igen på långt håll. 
På en annan sida av strukturen finns ett litet 
bord för sandlekar eller social samverkan. 
Dessutom är rutschbanan en favoritaktivitet 
även bland mycket små barn. Känslan av att 

fara fram genom luften ger unika möjligheter till 
skratt bland barnen. En stor del av strukturens 
lekvärde utgörs av taktila element.
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Blomsterhus
MSC5417

Artikelnr. MSC541701-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  277x205x149 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 8
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.

Plattformar och säten är tillverkade av HPL med 
en tjocklek på 17,8 mm med mycket hög 
bärhållfasthet och en unik icke-glidande 
ytstruktur.

På sidan av väggen finns en transparent bubbla 
tillverkad av UV-stabiliserad PC.

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

Rutschen kan väljas i olika material: Rakformad 
PE eller rostfritt stål. T = 2mm. Rutschens sidor 
är gjorda av EcoCore ™.
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Artikelnr. MSC541701-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 19,7 m²
Total installationstid 8,9
Grävdjup (volym) 0,30 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 198 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
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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 %

MSC541701-3417P 301,50 2,09 47,80

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/$web/prod/1a6a0a52-9263-4096-8107-de331573c0c3/MSC5417_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f9086cfa-a841-46c5-99b5-bfc69af22ebd/MSC5417_Side_EN.jpg
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