
Neobvyklý vzhled báječného kolotoče 
Multispinner láká děti, aby si ho znovu a znovu 
vyzkoušely. Kolotoč Multispinner je snadno 
přístupný díky svému sklonu, kdy má jeden 
nižší a jeden vyšší konec, a je vhodný pro 
mladší i starší děti. Mísy umožňují pohodlné 
sezení a prostřední část je přehlídkovým 
jevištěm pro ty, kteří mají mimořádně dobrou 

rovnováhu. Díky skvělým kooperativním 
dovednostem lze Multispinner roztočit ze sedu, 
přičemž děti koordinují své houpavé pohyby a 
naklánějí se dopředu a dozadu v dohodnutém 
rytmu. Multispinner tak kromě skvělé zábavy 
trénuje spolupráci a týmovou práci. Točivý 
pohyb je skvělým tréninkem vestibulárního 
systému, zejména smyslu pro rovnováhu. 

Smysl pro rovnováhu je zásadní například pro 
schopnost sedět klidně na židli a soustředit se. 
Jinými slovy, Multispinner je skvělá užitečná 
hra.
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Kolotoč Multispinner, GreenLine
ELE400063

Položka č. ELE400063-3017

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  176x176x77 cm
Věková skupina  3+
Kapacita (uživatelé) 7
Možnosti barev n



The GreenLine Multispinner base and bowl in 
dark teal color are designed with molded PP 
parts which consist of 25% recycled post 
consumer waste and 75% virgin material. 
GreenLine ensures the lowest possible CO2e 
emission factor.

Mísy jsou vyrobeny z recyklovatelného PE. Mísy 
jsou vyrobeny z jednoho kusu s integrovanými 
kovovými závitovými objímkami a otvorem pro 
vypouštění vody, aby byla zajištěna vysoká 
životnost ve všech klimatických podmínkách po 
celém světě.

Robustní ložiskový systém s jednou drážkou 
kuličkových ložisek s gumovými těsněními. Plně 
uzavřená konstrukce ložisek je promazávána 
po celou dobu životnosti a nevyžaduje údržbu.

Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované 
bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace 
zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v 
okolním prostředí a bezúdržbovost.

Verze GreenLine v tmavě modrozelené barvě 
jsou navrženy s lisovanými PP díly, které se 
skládají z 25 % z recyklovaného 
postspotřebitelského odpadu a ze 75 % z 
původního materiálu. GreenLine zajišťuje 
nejnižší možný emisní faktor CO2e.

The Multispinner carousel is offered in tree 
different color combination. Two with a grey 
base and a third GreenLine version in dark teal 
color.

 

Kolotoč Multispinner, GreenLine
ELE400063

Položka č. ELE400063-3017

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 100 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

26,1 m²

Celková doba instalace 5,4
Objem výkopu 0,00 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

0 cm

Hmotnost dodávky 184 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Duté části z PE 10 let
Konstrukce ložisek 5 let
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Hardware 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

ELE400063-3017 265,00 2,00 32,30

ELE400063-3717 305,90 2,06 34,20

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška

Kolotoč Multispinner, GreenLine
ELE400063
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a2388f8f-9061-4b2b-b9a0-24b9d2ac69ae/ELE400063_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e8cbb98-36e9-4a9f-a90a-8ca7eb195ed0/ELE400063_Side_EN.jpg
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