
Wow! Jetsetteren er et fantastisk redskab, der 
vil tiltrække små børn til masser af aktiv leg. 
Når børnene bevæger sig rundt på 
legeredskabet styrker de deres muskler og 
koordinationsevner, der forbedrer deres fysiske 
udvikling. Redskabet er designet med områder 
der tilskynder til social leg såsom 
blomsterpanelet, sandtragten, boblevinduet, 

skrivebordet og gearpanelet. Social leg styrker 
børns evne til at samarbejde, have empati og 
skabe venskaber. DDette redskab tilskynder 
også til kreativ og kognitiv leg med funktioner 
såsom tandhjulet, blomsterpanelet og 
sandtragten. Skrivebordsområdet fungerer 
også som et mødested med plads til kreativ 
leg. Et redskab der opfordrer til masser af aktiv 

leg og udvikling.
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Jetsetter med solsejl
PCE100331

Varenr. PCE100331-0902

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  418x327x360 cm
Alder  1+
Antal brugere 17
Farvemuligheder n n n



De buede ELEMENTS-paneler er støbt af UV-
stabiliseret genanvendelig PE med flere 
muligheder for indbyggede spillefunktioner, der 
også sikrer en stærk panelløsning. Lige paneler 
er lavet af KOMPAN 19 mm PE EcoCore™, som 
er et meget holdbart, miljøvenligt og 
genanvendeligt materiale.

ELEMENTS-tagene er lavet af genanvendelig 
PE med en mindste vægtykkelse på 5 mm for at 
sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden. 
Stålrørene er varmgalvaniseret indvendigt og 
udvendigt for maksimal holdbarhed.

ELEMENTS produkter fås i tre forskellige 
farvekombinationer: klassisk blå & grøn, 
blomstre orange & gul, naturlime og grøn.

Stolperne er lavet af højkvalitets for-galvaniseret 
stål med pulverlakeret topfinish. Stolpetoppe 
lukkes med hætter af UV-stabiliseret nylon 
(PA6). De støbte grå dæk er lavet af 75 % PP-
materiale bestående af forbrugeraffald fra havet 
med et skridsikkert mønster og en 
teksturoverflade. Alle dæk er understøttet af 
unikt designede lavkulstof aluminiumsprofiler 
med flere fastgørelsesmuligheder.

Den specialdesignede rutsjebane som 
specificeret i ASTM F2373, er samlet af sider 
lavet af EcoCore™ og en rutsjebane som i støbt 
PE-plast.

ELEMENTS gummimembraner er transportbånd 
lavet af lag af gummi blandet af naturgummi og 
SBR gummi og indlejret med lag af armering 
lavet af vævet PE og PA. Tykkelsen på 8mm 
sikrer høj holdbarhed i ethvert miljø.

 

Jetsetter med solsejl
PCE100331

Varenr. PCE100331-0902

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 100 cm
Faldområde 26,8 m²
Installationstid (timer) 17,6
Udgravningsmængde 0,99 m³
Betonmængde 0,36 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 498 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
PP-dæk 10 år
Reb & net 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE100331-0902 1.057,50 2,83 44,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Jetsetter med solsejl
PCE100331
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9cc85ac7-658c-45aa-8513-6ced1e4ab01a/PCE100331_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/53b6a6cf-2154-4ba0-b574-c6ac1b6577c8/PCE100331_Side_EN.jpg
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