
Ett perfekt ställe att slappna av! Den dubbla 
mötesplatsen med bänk lägger till det viktiga 
alternativet till lekplatsen. Designen tilltalar 
äldre barn och bygger på forskningsinsikter: 
när man skapar en mötesplats, till exempel för 
tonåringar, är det viktigt att göra den relativt 
transparent, samtidigt som man behåller en 
känsla av en säker tillflyktsort också. Det är 

därför den dubbla mötesplatsen med bänk har 
öppningar i sitt ryggstöd: för att se till att 
sittande personer kan se vad eller vem som 
närmar sig. Sidopanelerna säkerställer en 
känsla av trygghet och komfort, som får 
personerna att vilja stanna. Bänkarna på sidan 
av mötesplatsen ger möjligheten att sitta åt 
båda hållen, ha utsikt över hela lekplatsen 

medan du träffar vänner eller ser dina barn 
leka. Mötesplatsen med bänk är så mycket mer 
än bara en bänk.
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Dubbel mötesplats med bänk
PCM703

Artikelnr. PCM703-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  306x132x170 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
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.

Stegen är gjorda av högtryckslaminat HPL med 
en tjocklek på 17,8 mm och ytfri textur enligt EN 
438-6. KOMPAN HPL har hög slitstyrka för att 
säkerställa lång livslängd i alla klimat.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Stålstolparna är galvaniserade inuti och utanpå 
med pulverlackerad toppfinish. Detta ger en 
ultimat korrosionsbeständighet i alla klimat runt 
om i världen.

 

Dubbel mötesplats med bänk
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Artikelnr. PCM703-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 42 cm
Säkerhetsområde 20,3 m²
Total installationstid 5,6
Grävdjup (volym) 0,11 m³
Betong (volym) 0,04 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 173 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 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 %

PCM703-0902 342,70 2,66 46,40

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/$web/prod/767c20fa-6b7f-4642-8d6d-d75f573d4de0/PCM703_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e5455b6f-81f0-4c14-aed3-7262f3286f92/PCM703_Side_EN.jpg
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