
Springer Bowl je velmi atraktivní hrací prvek, 
ke kterému se děti budou opakovaně vracet. 
Díky snadno přístupné míse a výšce sezení 
vybízí ke hře děti všech schopností a širokého 
věkového rozpětí. Děti pohupují Springer Bowl 
pomocí svalů nohou, rukou a tělesného jádra, 
aby koordinovaly pohyby a uvedly ji do pohybu. 
Pružina se rozpohybuje také tehdy, když děti 

používají výhradně horní část těla. Pohybová 
odezva je jedním z největších herních zážitků. 
Kromě zábavy se tak trénuje smysl pro 
rovnováhu, který je základem pro veškeré další 
tělesné zdokonalování. V konečném důsledku 
je smysl pro rovnováhu důležitý pro schopnost 
dítěte sedět v klidu a soustředit se. Houpavá 
reakce na pohyb trénuje u menších dětí 

chápání příčiny a následku.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Točidlo Springer Bowl
ELE400066

Položka č. ELE400066-12LG

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  306x306x60 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 1
Možnosti barev n n n n



Točidlo Spinner Bowl je vyrobeno z 
recyklovatelného PE. Mísa je vyrobena 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.

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.

Točidlo Springer Bowl je k dispozici ve čtyřech 
různých barvách. Žlutá a žlutozelená barva pro 
klasická hřiště, tmavě modrozelená pro 
GreenLine a béžová pro přírodní hřiště.

Pružiny KOMPAN jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní pružné oceli podle EN10270. Pružiny 
jsou očištěny fosfátováním předtím, než jsou 
natřeny epoxidovým základním nátěrem a 
polyesterovým práškovým povlakem pro 
konečnou úpravu. Pružiny jsou připevněny 
jedinečnými pojistkami proti přiskřípnutí pro 
maximální bezpečnost a dlouhou životnost.

Pískově zbarvená varianta je vyrobena z 
tvarované kámenné směsi PE materiálu s 
protiskluzovou povrchovou texturou. Lze 
očekávat drobné rozdíly ve vizualitě kamenné 
směsi materiálu.

Pružiny jsou připevněny jedinečnými pojistkami 
proti přiskřípnutí pro maximální bezpečnost a 
dlouhou životnost.

 

Točidlo Springer Bowl
ELE400066

Položka č. ELE400066-12LG

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 50 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

7,4 m²

Celková doba instalace 1,2
Objem výkopu 0,29 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

60 cm

Hmotnost dodávky 36 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Duté části z PE 10 let
Pružiny 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 %

ELE400066-12LG 80,30 2,49 34,00

ELE400066-12DT 79,00 2,44 37,30

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
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51690ee-757d-4329-b621-c5ce83d2843e/ELE400066_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cc577fcb-d805-4b49-9bb5-82a0b90c1b78/ELE400066_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

