
Wow! Denna fantastiska dubbla sandlåda 
inspirerar barn att leka både länge och sida vid 
sida med andra. Sand och vattenlek är seriös 
lek för yngre barn, som drar stor nytta av att 
experimentera med naturliga material med sina 
fingrar, händer och armar. Leken stärker den 
motoriska planeringsförmågan och 
finmotoriken. Sandlådan har mycket utrymme 

för småbarn att leka och de styrbara föremålen 
och fönsterplatsen ökar hela lekupplevelsen. 
Förutom en lockande struktur erbjuder 
sandlådan yngre barn att stanna, leka och 
utvecklas.
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Sandlåda dubbel med fasad
MSC541803

Artikelnr. MSC541803-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  180x248x131 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 16
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.

Lekaktiviteter, som tratten, är gjorda av 
formsprutad högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har 
bra slitstyrka och slaghållfasthet och är UV-
stabiliserad.

Sandröret är tillverkat av rotationsgjuten PE. PE 
har hög slaghållfasthet över ett brett 
temperaturintervall som garanterar hållbarhet.

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

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

 

Sandlåda dubbel med fasad
MSC541803

Artikelnr. MSC541803-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 24,0 m²
Total installationstid 9,1
Grävdjup (volym) 0,40 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 232 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 %

MSC541803-3417P 226,70 1,83 68,20

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

Sandlåda dubbel med fasad
MSC541803
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1496aa0c-2237-43c1-a387-f5c66a43a4a2/MSC541803_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a4588eea-35e6-4801-825d-4857125bb804/MSC541803_Side_EN.jpg
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