
Nákladní auto Short Nose Truck je skvělou 
herní atrakcí. Díky atraktivnímu designu a 
rozpoznatelnému motivu podněcuje 
dramatickou hru, která je zábavou pro menší 
děti. Různorodé aktivity pro lezení a plazení 
lákají a zajišťují fyzickou aktivitu, která trénuje 
důležité motorické dovednosti a hlavní svaly. 
Ze studií Herního Institutu KOMPAN víme, že 

manipulativní herní prvky zvyšují u velmi 
malých dětí schopnost udržet si hru a 
dramatickou hru. To podporuje jazykové 
dovednosti a komunikaci, pomáhá dětem 
porozumět světu a být pochopen okolím. 
Různé manipulativní a zábavné fyzické aktivity 
podporují scénáře dramatické hry, např. řadicí 
páka a volant umocňují pocit z řízení 

atraktivního náklaďáku Short Nose. Dramatická 
hra je oblíbeným typem hry pro mladší děti. 
Kromě budování porozumění světu dramatická 
hra také intenzivně trénuje jazykové a 
komunikační dovednosti. Díky prostornosti a 
nízké výšce je nákladní auto snadno přístupné.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/18/2023
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Nákladní auto Short Nose
NRO561

Položka č. NRO561-1021

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  397x201x218 cm
Věková skupina  2+
Kapacita (uživatelé) 8
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.  

Nákladní auto Short Nose
NRO561

Položka č. NRO561-1021

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 58 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

30,5 m²

Celková doba instalace 30,1
Objem výkopu 1,26 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

100 cm

Hmotnost dodávky 1.096 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 %

NRO561-1021 599,30 0,69 8,10

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/$web/prod/0873ce6f-d701-4239-b50d-b0c9c843bec4/NRO561_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/96e48049-df57-4d1b-8ea2-d275a3373191/NRO561_Side_EN.jpg
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