
En välbekant och kreativ utformning som 
erbjuder en mångfald av taktila, manipulerbara 
element och ger utmärkta möjligheter till 
berättande, rollek och samspel. Alla dessa 
element stimulerar också till socialt och verbalt 
samspel. Små barn älskar att härma 
omgivningen, och då är det egna hemmet en 
naturlig favorit. Barnen kan använda något av 

de många taktila och manipulerbara elementen 
för att skapa en bättre förståelse för orsak och 
verkan, eller så kan de klättra igenom medan 
de samspelar verbalt och fysiskt. På så vis 
skapar det lilla barnet en identitet som hjälper 
det i den fortsatta utvecklingen.
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Hus & Trädgård
MSC542102

Artikelnr. MSC542102-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  194x218x170 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.

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

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

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

 

Hus & Trädgård
MSC542102

Artikelnr. MSC542102-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 45 cm
Säkerhetsområde 22,0 m²
Total installationstid 11,8
Grävdjup (volym) 0,32 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 257 kg
Förankring Nedgrävni
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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 %

MSC542102-3417P 302,30 1,65 71,70

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/$web/prod/4ef08908-8fc5-4482-9932-68c84744c0c4/MSC542102_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c21ab995-54da-4f22-b538-f5f58ab77528/MSC542102_Side_EN.jpg
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