
Det roterande sandbordet är en underbar plats 
för barn att upptäcka. Det lägre bordet kan 
snurras så att sand eller andra material 
förflyttas genom hålen eller ner på en plattform. 
De övre bordet har en sandskål där barnen kan 
blanda material. Det finns även en sil för att 
filtrera material och en tratt. Alla dessa 
aktiviteter stimulerar förståelse för orsak och 

verkan samt logiskt tänkande. Att hantera, 
skapa och förflytta olika material vid det 
roterande sandbordet motiverar samarbete, 
rollek och kommunikation.
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Roterande sandbord
PCM501

Artikelnr. PCM501-0501

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  66x60x64 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
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.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utsida med 
blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Talröret är tillverkad av formsprutad UV stabil 
nylon (PA6). Kikarna är gjorda av PUR.

Sandfiltret är tillverkat i högkvalitativt rostfritt stål 
för att säkerställa produktens hållbarhet.

 

Roterande sandbord
PCM501

Artikelnr. PCM501-0501

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 10,5 m²
Total installationstid 1,1
Grävdjup (volym) 0,18 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 46 cm
Fraktvikt 32 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Fasta plastdelar 10 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

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 %

PCM501-0501 42,00 1,84 50,80

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

Roterande sandbord
PCM501
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/080a0647-75c4-4445-94d1-82afa9e71d93/PCM501_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e4b3847-a3cd-4095-8ac7-dfb825614cc6/PCM501_Side_EN.jpg
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