
Den blå elefanten fångar blicken och lockar 
små barn att utnyttja sin finmotorik, berätta en 
historia och använda sin fantasi i leken. De 
taktila och manipulerbara elementen både 
stimulerar ett socialt och verbal samspel och 
skapar en bättre förståelse för orsak och 
verkan. Elefanten är ett attraktivt och lockande 
landmärke på lekplatsen.
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Elefanten
MSC5420

Artikelnr. MSC542000-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  188x75x140 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 4
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.

Stödstolparna i stål är varmförzinkade inuti och 
utanpå med blyfri zink. Galvaniseringen har 
utmärkt korrosionsbeständighet i 
utomhusmiljöer och kräver lågt underhåll.

Corocords membran består av friktionssäkert 
gummerat material av transportbandkvalitet 
med utmärkt UV-resistens. Testad och 
kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti 
ligger en fyraskiktad armering av vävd 
polyester. Armeringen och de två ytskikten ger 
en total tjocklek på 7,5 mm.

Svansen är gjord av mjuka och böjbara vävda 
band. Basmaterialet i remmarna är PP som har 
bra slit- och slagtålighet.

 

Elefanten
MSC5420

Artikelnr. MSC542000-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 14,2 m²
Total installationstid 4,2
Grävdjup (volym) 0,13 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 55 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 %

MSC542000-3417P 96,50 1,90 66,10

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

Elefanten
MSC5420
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/db0d76dc-5b5d-47c7-acd8-e1730362fecb/MSC5420_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0275a608-acb3-4417-b1a8-405737e97b00/MSC5420_Side_EN.jpg
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