
Sjöjungfruns Fontän har livliga, varma färger 
som lockar barn till lek, om och om igen. Här 
finns många taktila aktiviteter att upptäcka som 
får barnen att vilja stanna och leka. Handfaten 
på olika höjd ger möjlighet för barn av olika 
åldrar och förmågor att delta. Det gula 
handfatet kan tömmas genom att dra i det 
svarta stoppen, och att se vatten rinna är 

spännande. Den röda baljan med tapp är 
placerad på sidan, tillgänglig för alla, och den 
kan också vridas åt olika håll. Borden på 
sidorna ger utrymme för kreativ lek med sand 
och vatten. Med rätt material på marken kan 
Sjöjungfruns Fontän användas av alla.
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Sjöjungfruns Fontän
PCM504

Artikelnr. PCM504-0602

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  196x218x215 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 15
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.

Det gula karet är tillverkat av UV-stabiliserat PE 
med en tjocklek på 3 mm. Karet kan lyftas upp 
för tömning. Karet är fast vid med en stålkedja 
för att förhindra avlägsnande.

Huvudstolparna är tillverkade av högkvalitativt 
förzinkat stål med pulverlackerad toppfinish 
utrustad med varmförzinkade stålfotar. Andra 
metalldelar är varmförzinkade.

Det långa karet är tillverkad av gjuten 
högkvalitativ nylon (PA6). PA6 har bra slitstyrka 
och slagstyrka.

Vatten kommer ut ur den integrerade kranen när 
den trycks in och den stannar när man släpper. 
Vattnet rinner genom ett rör i stolpen som måste 
anslutas till en vattenslang eller en mer 
permanent vattenförsörjning längst ner. 

Spelaktiviteter som trattkotten är gjorda av 
glasfiber. Glasfiber har god slitstyrka och 
slaghållfasthet.

 

Sjöjungfruns Fontän
PCM504

Artikelnr. PCM504-0602

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 20,2 m²
Total installationstid 6,7
Grävdjup (volym) 0,85 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 64 cm
Fraktvikt 236 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Fasta plastdelar 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 %

PCM504-0602 268,10 2,27 54,70

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

Sjöjungfruns Fontän
PCM504
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d51a9f94-2c89-4ba6-a63d-8bbbe1cbe114/PCM504_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5099dda0-924a-4f64-8b36-cf102099d5d9/PCM504_Side_EN.jpg
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