
Den lilla sjöjungfrun och Elddonet lockar alla 
barn och vuxna med sitt sagolika tema. QR-
koderna ger fri tillgång till en hel värld av sagor 
där det finns e-böcker och lärorika spel på 16 
språk. Sagotemat inspirerar rollek, vilket tränar 
språk och logiskt tänkande när barn funderar ut 
sin funktion i berättelsen. Att allt kan ske från 
båda sidor av panelen främjar sociala 

interaktioner. Möjligheterna att klättra, rutscha 
och hoppa tränar grundläggande motoriska 
färdigheter, som är viktiga för att navigera runt i 
den stora världen på ett säkert sätt. Här kan 
barn leka för att utvecklas.
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Lilla sjöjungfrun & Elddonet
MSC6427

Artikelnr. MSC642700-3717P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  354x408x369 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 19
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.

Rutschkanorna finns i olika material: Raka 
gjutna PE-rutschkanor, sidor i kombinerad 
EcoCore™ eller i rostfritt stål t=2mm.

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

Repen är tillverkade av UV-stabiliserad 
Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet 
är induktionbehandlat för att få en stark 
anslutning mellan stål och rep vilket också gör 
det väldigt slitstarkt.

 

Lilla sjöjungfrun & Elddonet
MSC6427

Artikelnr. MSC642700-3717P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 133 cm
Säkerhetsområde 32,0 m²
Total installationstid 28,2
Grävdjup (volym) 0,83 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 771 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 %

MSC642700-3717P 1.373,30 2,31 51,60

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/$web/prod/da3b0525-38b0-4014-8fc9-510f26d83db1/MSC6427_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/77a66c59-1233-4ca6-9484-afdac9255dc4/MSC6427_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

