
Unitruck je pro mladší děti nesmírně přitažlivý. 
Rozpoznatelný motiv podněcuje dramatickou 
hru malých i větších dětí. Snadno přístupný 
Unitruck vybízí ke hře na zemi pro děti všech 
schopností. Bohatost manipulační hry 
podporuje dramatickou hru, která opět rozvíjí 
komunikační, jazykové a sociální dovednosti. 
Pomáhá dětem vyjadřovat se a být 

srozumitelný svému okolí. Ze studií Herního 
Institutu KOMPAN víme, že manipulativní herní 
prvky zvyšují schopnost udržet si hru. Řadicí 
páka, volant a sedací plocha s lavičkami v 
zadní části přidávají možnosti skupinové hry a 
místo pro neformální posezení pečujících osob. 
Dramatická hra je oblíbeným typem hry pro 
mladší děti. Dobře známá témata jsou vědecky 

deklarována tak, aby podporovala hru mladších 
dětí a dětí s různým postižením. Unitruck je 
plně přístupný dětem s obtížemi při chůzi a 
pohybu.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/18/2023
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Unitruck
NRO560

Položka č. NRO560-1021

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  270x163x160 cm
Věková skupina  2+
Kapacita (uživatelé) 7
Možnosti barev n n n



Všechny produkty Přírodní Robinia od 
společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového 
dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na 
přání může být dodáno se FSC® Certified 
(FSC® C004450).

Barva použitá pro barevné komponenty je 
šetrná k životnímu prostředí s vynikající 
odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s 
EN 71 část 3.

Produkty Robinia jsou navrženy s barevným 
konceptem KOMPAN s řadou různých 
standardních barev. Dřevo může být také 
dodáno v neošetřené podobě nebo natřené 
hnědou barvou s pigmentem, který udržuje 
barvu dřeva.

Pro všechny produkty existuje více možností 
patek: Ukotvení na povrchu s ocelovými patkami 
a rozpínacími šrouby. Patky ze dřeva nebo z 
oceli v zemi.

Akátové dřevo je k dispozici v neošetřené 
podobě, natřeno hnědým transparentním 
pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva a 
jako barevná verze s nabarvením vybraných 
komponent.

Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je 
vysoce odolný materiál šetrný k životnímu 
prostředí, který je nejen po použití 
recyklovatelný, ale také se skládá z jádra 
vyrobeného ze 100% recyklovaného 
spotřebního materiálu z potravinových obalů.  
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 0 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

24,3 m²

Celková doba instalace 16,8
Objem výkopu 0,83 m³
Objem betonu 0,03 m³
Hloubka základu 
(standard)

100 cm

Hmotnost dodávky 535 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Dřevo Robinia 15 let
Komponenty z nerezové 
oceli

Celoživotní

Galvanizovaná ocel Celoživotní
EcoCore HDPE Celoživotní
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 %

NRO560-1021 305,70 0,72 10,20

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

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1eedc4ba-b38a-4f29-8c8e-33881d29740b/NRO560_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/17b4bb5a-419d-4b3d-9417-e20601f07dbb/NRO560_Side_EN.jpg
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