
WOW! Hemmet & SOS inspirerar barn till 
fantasifull rollek. Den låga breda trappan gör 
dessutom lekenheten tillgänglig för alla barn, 
oavsett förmåga. Strukturen har två teman, 
tvåsidiga paneler och många ingångar, vilket 
utmanar en bred grupp användare till 
upptäckande lek. Den böjda klätterväggen, hål 
att krypa genom och den tillgängliga trappan 

tränar motoriska färdigheter, t.ex. kors-
koordination som hjälper den tvärmodala 
uppfattningen – viktig för läsning. Det stärker 
även barnens självförtroende. Under 
plattformen finns utrymme för att umgås med 
vänner, och på strukturens högre nivå finns 
taktila detaljer som uppmuntrar kommunikation. 
Hemmet & SOS är en tvåsidig lekenhet där 

barnen kan leka, upptäcka och skapa nya 
vänskapsband.
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Hemmet & SOS, tillg.
MSC6407

Artikelnr. MSC640701-3717P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  504x432x285 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 20
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.

Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-
skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. 
KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att 
säkerställa lång livslängd i alla klimat.

Den välvda klätterväggen är tillverkad av 
Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock 
PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi 
med en halkfri effekt.

Rutschen är gjord av gjuten PE. PE har hög 
slagtålighet över ett brett temperaturspann som 
säkerställer vandalresistens på alla platser.

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn och ren 
glidyta.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

 

Hemmet & SOS, tillg.
MSC6407

Artikelnr. MSC640701-3717P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 226 cm
Säkerhetsområde 40,5 m²
Total installationstid 25,8
Grävdjup (volym) 0,91 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 817 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
HPL plattformar 15 år
Rep & nät 10 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 %

MSC640701-3717P 1.517,10 2,30 47,90

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/$web/prod/a2c0b069-dd95-4190-9e6b-f68b14f6cfb8/MSC6407_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/520f9964-4742-46d6-8d5c-e7458c7a3b87/MSC6407_Side_EN.jpg
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