
Wow! Växthus & Blomsterhandel har aktiviteter 
som lockar barn till lek, om och om igen. Att 
leka här bidrar till barnens fysiska, social-
emotionella, kognitiva och kreativa utveckling. 
Små barn uppmuntras till att bygga och skicka 
olika föremål eller material genom de blå rören. 
Sidoborden med flyttbara krukor är också roliga 
att fylla och tömma. Enheten passar även fint 

till lekar som t.ex. kurragömma eftersom den 
har flera ”tittut”-hål och öppningar. En Lekbok 
med kurser i stödjande lekar som utformats av 
KOMPANs Play Institute kan också beställas.
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Växthus & Blomsterhandel
MSV604

Artikelnr. MSV60400-0201

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  146x120x121 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 8
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.

Sandröret är tillverkat av rotationsgjuten PE. PE 
har hög slaghållfasthet över ett brett 
temperaturintervall som garanterar hållbarhet.

Stolparna är gjorda av formsprutad högkvalitativ 
nylon (PA6). PA6 har lågt slitage och hög 
slagfasthet.

På sidan av väggen finns en transparent bubbla 
tillverkad av UV-stabiliserad PC.

Genomskinliga rör är gjorda av PPMA. PPMA 
har enastående hållbarhet och motståndskraft 
mot UV-strålning.

 

Växthus & Blomsterhandel
MSV604

Artikelnr. MSV60400-0201

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 14,9 m²
Total installationstid 5,1
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 0 cm
Fraktvikt 52 kg
Förankring Ytmonterin

g
a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 år
PUR-komponenter 10 år
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 %

MSV60400-0201 82,20 1,69 71,20

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/$web/prod/8e51d656-3cc6-4c2d-bc75-21b90764a86b/MSV604_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/79f2d640-dc8d-441a-80cb-37a769b6c6cd/MSV604_Side_EN.jpg
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