
Lekutrustning för sand och vatten innehåller 
delar som kan manipuleras och användas i 
sandleken: plana bord där barnen kan bygga 
med material och inte minst skålar och skopor 
som kan fyllas och tömmas. De små barnen 
leker med sanden genom att helt enkelt hälla 
den i hinkar och sedan tömma hinkarna. Något 
äldre barn kommer att forma sanden och 

använda den i låtsaslekar. Utöver intensiteten 
och koncentrationen i bygglekarna upplever 
barnen också en känsla av resultat när de har 
byggt något. Detta stimulerar till kommunikation 
och leder vidare till rollekar och låtsaslekar.
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Delfin arbetsstation
MSC5425

Artikelnr. MSC542500-3417P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  231x115x136 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 6
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.

Det gula karet är tillverkat av UV-stabiliserat PE 
med en tjocklek på 3 mm. Karet kan lyftas upp 
för tömning. Karet är fast vid med en stålkedja 
för att förhindra avlägsnande.

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.

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

Sandspaden är tillverkad av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slaghållfasthet.

 

Delfin arbetsstation
MSC5425

Artikelnr. MSC542500-3417P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 17,3 m²
Total installationstid 5,0
Grävdjup (volym) 0,27 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 71 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PE/PP komponenter 5 år
Komponenter i rostfritt 
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 %

MSC542500-3417P 146,50 2,15 62,30

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Delfin arbetsstation
MSC5425

4 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg

Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0daf6203-d719-4138-8338-7f8b2598fa00/MSC5425_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/294c87e1-eaa5-447c-b345-ba3dde4a8af0/MSC5425_Side_EN.jpg
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