
Springer Bowl to szalenie atrakcyjna 
aktywność na placu zabaw, do której dzieci 
będą wracać wielokrotnie. Dzięki łatwo 
dostępnej konstrukcji miski i wysokości 
siedziska zaprasza on do zabawy dzieci o 
różnych umiejętnościach i w różnym wieku. 
Dzieci poruszają Springer Bowl używając 
swoich nóg, ramion i mięśni rdzenia, tak aby 

skoordynować ruchy i wprawić go w życie. 
Sprężyna będzie się również poruszać, gdy 
dzieci użyją wyłącznie swoich górnych partii 
ciała. Reakcja ruchowa jest jedną z 
największych sensacji zabawowych, jakie 
istnieją. Oprócz zabawy, trenuje to zmysł 
równowagi, który jest fundamentalny dla 
wszystkich innych fizycznych umiejętności. 

Ostatecznie, poczucie równowagi jest ważne 
dla zdolności dziecka do spokojnego siedzenia 
i koncentracji. Kołysanie w odpowiedzi na ruch 
kształci u młodszych dzieci zrozumienie 
przyczyny i skutku.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Springer Bowl
ELE400066

Nr produktu ELE400066-12LG

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  306x306x60 cm
Grupa wiekowa  6+
Max. Ilość Osób 1
Dostępne kolory n n n n



Spinner Bowl wykonana jest z PE (polietylen) 
pochodzącego recyklingu. Misa odlewana jest 
jednorazowo ze zintegrowaną tuleją gwintową i 
z odpływem, aby zapewnić wytrzymałość 
produktu w każdym klimacie na świecie.

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.

Springer Bowl jest dostępny w czterech różnych 
kolorach. Żółte i limonkowe kolory pasują do 
klasycznych placów zabaw, ciemny morski kolor 
przeznaczony jest dla linii GreenLine, a beżowy 
dla naturalnych placów zabaw.

Sprężyny od KOMPAN są wykonane z wysokiej 
jakości stali sprężynowej zgodnej z EN10270. 
Sprężyny czyszczone są przez fosforyzowanie 
przed pomalowaniem epoksydową farbą 
podkładową i poliestrowym malowaniem 
proszkowym. Sprężyny są umocowane przy 
użyciu wyjątkowego okucia zabezpieczającego 
przed zatrzaskiwaniem palców dla 
bezpieczeństwa i długotrwałości.

Opcja w kolorze piaskowym jest wykonana z 
formowanej rotacyjnie kamiennej mieszaniny 
materiału PE z kamienia o antypoślizgowej 
fakturze powierzchni. Należy się spodziewać 
niewielkich różnic wizualnych w kamiennej 
mieszance materiału. 

Sprężyny są umocowane przy użyciu 
wyjątkowego okucia zabezpieczającego przed 
zatrzaskiwaniem palców dla bezpieczeństwa i 
długotrwałości.

 

Springer Bowl
ELE400066

Nr produktu ELE400066-12LG

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 50 cm
Strefa bezpieczeństwa 7,4 m²
Czas instalacji 1,2
Objętość wykopu 0,29 m³
Objętość betonu 0,00 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

60 cm

Waga przesyłki 36 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Puste Części z PE 10 lat
Sprężyny 5 lat
Galw. Stal Dożywotnia
Oprzyrządowanie 10 lat
Części Zapasowe 10 lat

2 / 05/10/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



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 %

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

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

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

Springer Bowl
ELE400066
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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
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