
Lekpanelen lockar särskilt de små barnen med 
sina många lekaktiviteter. Ett varuband, en 
klocka och ett fönster med gardiner som kan 
öppnas och stängas inspirerar barn till att leka 
affär eller annan rollek. Varubandet är en 
stimulerande aktivitet som utvecklar barnens 
finmotoriska färdigheter och språk. Forskning 
från KOMPAN Play Institute visar att speglar är 

ett mycket attraktivt element för yngre barn, 
därför ingår också en spegel i lekpanelen, 
tillsammans med en kikare som de kan 
använda för att spana ut över lekplatsen. Alla 
lekaktiviteterna uppmuntrar till interaktion 
mellan barnen samtidigt som sociala och 
känslomässiga förmågor utvecklas.
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Lekpanel 2 - Känslor
PCM003221

Artikelnr. PCM003221-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  201x99x89 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 9
Färgalternativ n n n 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.

Xylofon musikpanelen är tillverkad av 19mm 
EcoCore HDPE material. Piporna är gjorda av 
aluminium speciellt framtagen för 
utomhusmiljöer. Slaginstrumentspanelen består 
av 2 Konga trummor med PP rör och toppen är 
färgad ABS.

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

 

Lekpanel 2 - Känslor
PCM003221

Artikelnr. PCM003221-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 14,2 m²
Total installationstid 6,1
Grävdjup (volym) 0,05 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 80 kg
Förankring

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Rörliga delar 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 %

PCM003221-0901 149,00 2,49 58,80

PCM003221-0950 111,10 1,68 75,50

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/96a34745-8115-42ca-acba-d647f94504f2/PCM003221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fb0f485c-e247-4e4c-bf75-ac486c6c9283/PCM003221_Side_EN.jpg
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