
WOW! Spinner Disk způsobuje, že děti piští 
radostí: Otáčí se, lechtá bříško a je dostatečně 
prostorný pro skupinové hry. Zábavná drsná 
hra přiměje děti, aby se k disku znovu a znovu 
vracely. Společenská přitažlivost pro děti je 
zřejmá: můžete být aktivní, a to blízko sebe. 
Disk reaguje na pohyby dětí, při tlačení nebo 
tahání se otáčí. Kromě toho, že je to zábavná 

hra na vyjednávání a střídání, tlačení a tahání 
posiluje svaly a kardio. Děti mohou na 
Spinneru ležet, sedět nebo stát s podporou 
hrbu uprostřed. Díky tomu se do hry mohou 
zapojit i děti s pohybovým postižením. Otáčení 
trénuje smysl pro rovnováhu, který je základem 
pro všechny ostatní dovednosti. Dobře 
trénovaný smysl pro rovnováhu pomáhá dětem 

bezpečně se orientovat ve světě, např. 
předcházet pádům při aktivní hře. Spinner Disk 
je důležitou a citlivou aktivitou pro hru a aktivní 
přestávky.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Kotouč Spinner
GXY959

Položka č. GXY959012-3717

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  175x176x74 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 7
Možnosti barev n n n n



Vnější prstenec základny Kotouče Spinner je 
vyroben z recyklovatelného LDPE. Prstenec je 
vylisován z jednoho kusu s integrovanými 
kovovými závitovými pouzdry a otvory pro 
odvod vody, což zajišťuje vysokou odolnost ve 
všech klimatických podmínkách na celém světě.

Středová část s mísou je vyrobena z 
recyklovatelného LDPE a je připevněna k 
vnějšímu kruhu pomocí 12 upevňovacích bodů 
utěsněných žlutými nylonovými krytkami z PA.

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

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

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.

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

 

Kotouč Spinner
GXY959

Položka č. GXY959012-3717

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 100 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

17,8 m²

Celková doba instalace 3,7
Objem výkopu 0,44 m³
Objem betonu 0,31 m³
Hloubka základu 
(standard)

100 cm

Hmotnost dodávky 158 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
Solid plastic parts 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 %

GXY959012-3717 306,50 2,27 23,30

GXY959021-3717 288,30 2,14 33,90

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

Kotouč Spinner
GXY959
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6b03f876-04be-4bc2-839d-7aa0c768af58/GXY959_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5bb0f080-b277-41e1-81a5-2622fd0c1e0f/GXY959_Side_EN.jpg
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