
Dziwaczny wygląd karuzeli Multispinner 
przyciąga dzieci do wielokrotnego 
wypróbowania. Łatwo dostępna dzięki temu, że 
ma jeden niższy i jeden wyższy koniec, 
Multispinner przyciąga zarówno młodsze jak i 
starsze dzieci. Miski tworzą wygodne miejsca 
do siedzenia. Środkowa część jest sceną 
pokazową dla tych, którzy mają bardzo dobre 

umiejętności utrzymania równowagi. Przy dużej 
umiejętności współpracy, Multispinner może 
być kręcony z pozycji siedzącej, a dzieci 
koordynują swoje ruchy wahadłowe, pochylając 
się do przodu i do tyłu w ustalonym rytmie. W 
ten sposób Multispinner, oprócz tego, że jest 
świetną zabawą, trenuje współpracę i pracę 
zespołową. Ruch obrotowy jest doskonałym 

treningiem układu przedsionkowego, a w 
szczególności zmysłu równowagi. Zmysł 
równowagi ma fundamentalne znaczenie np. 
dla umiejętności spokojnego siedzenia na 
krześle, koncentracji. Innymi słowy Multispinner 
to świetna zabawa z celem.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Karuzela Multispinner, GreenLine
ELE400063

Nr produktu ELE400063-3017

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  176x176x77 cm
Grupa wiekowa  3+
Max. Ilość Osób 7
Dostępne kolory 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.

Misy są wykonane z PE pochodzącego z 
recyklingu. Misy są jednoetapowo formowane 
ze zintegrowaną metalową tuleją z gwintem i 
drenażem wody, aby zapewnić wysoką 
odporność w różnych klimatach na całym 
świecie.

Konstrukcja systemu łożysk z pojedynczym 
rzędem łożysk kulkowych poprzecznych z 
gumowymi plombami to bardzo wytrzymałe 
rozwiązanie. Całkowicie zamknięty system 
łożysk jest dożywotnio naoliwiony i wolny od 
konserwacji.

Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo 
wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. 
Ocynkowanie ma doskonałą odporność na 
korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga 
niewielkiej konserwacji.

Wersje GreenLine w ciemnym, turkusowym 
kolorze są zaprojektowane z formowanych 
części PP, które składają się w 25% z 
przetworzonych odpadów pokonsumenckich i 
75% z pierwotnego materiału. GreenLine 
zapewnia najniższy możliwy współczynnik 
emisji 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.

 

Karuzela Multispinner, GreenLine
ELE400063

Nr produktu ELE400063-3017

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 100 cm
Strefa bezpieczeństwa 26,1 m²
Czas instalacji 5,4
Objętość wykopu 0,00 m³
Objętość betonu 0,00 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

0 cm

Waga przesyłki 184 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Puste Części z PE 10 lat
Konstrukcja Łożyska 5 lat
Galw. Stal Dożywotnia
Oprzyrządowanie 10 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

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

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Karuzela Multispinner, GreenLine
ELE400063
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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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