
Lekpanelen är full av spännande aktiviteter 
som uppmuntrar barnen till lek i flera timmar. 
Skalan passar perfekt för småbarns lek. 
Höjden på öppningarna och panelerna ger t.ex. 
bra stöd och grepp när barnen tar sina första 
steg. Bordet med öppning uppmuntrar till 
sociala lekar, som kurragömma. Lekarna bidrar 
till den kognitiva utvecklingen och ökar barns 

förståelse för att människor och föremål 
existerar även utanför synfältet. När barnet 
leker med klotet, som är ljust och rör sig i ett 
spår, skapas också förståelse för orsak och 
verkan. Prat- och tummeldisken uppmuntrar 
barn till samarbete och att turas om.
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Prat- och tummeldisk
PCM000121

Artikelnr. PCM000121-0601

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  121x42x77 cm
Åldersgrupp  6m+
Kapacitet (användare) 4
Färgalternativ n 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.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. 
Stålstolpar med förgalvaniserad insida och 
utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria 
aluminiumstolpar med färg anodiserad 
toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% 
konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 
100% konsumentåtervunnet havsavfall.

 

Prat- och tummeldisk
PCM000121

Artikelnr. PCM000121-0601

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 11,3 m²
Total installationstid 3,1
Grävdjup (volym) 0,05 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 37 kg
Förankring

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år

2 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM000121-0601 62,30 2,27 61,60

PCM000121-0650 43,20 1,45 80,20

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/$web/prod/63160301-c626-404c-bce7-b352370425e5/PCM000121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/38da08d1-b383-4af3-8b6c-904ba2a514e5/PCM000121_Side_EN.jpg
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