
Originator er med sine mange forskellige 
niveauer og legepaneler en stor attraktion for 
småbørn. Variationen af legerum og aktiviteter 
bygger lag med legemuligheder, der får 
børnene til at ønske at komme tilbage gang 
efter gang. Klatrevægge giver klatring på to 
niveauer, der præsenterer forskellige 
legudfordringer og træner store muskelgrupper. 

Fra den højeste platform tilbyder en rutsjebane 
og en krølleklatrer varierede turer ned til 
jordoverfladen. Rutsjeture med rotation træner 
opmærksomhed om plads, en vigtig motorisk 
færdighed til at dømme afstande, hvilket er 
vigtigt i trafikken. På jordoverfladen definerer 
pæle rum til rollespil, og sandhjørnet tilføjer 
kreativ leg. Ansigtspanelet på et forhøjet niveau 

kan bruges til at udtrykke følelser, mens de 
mange mødepunkter tilføjer social interaktion 
som en af Originators mange funktioner.

Informationer kan ændres uden varsel.1 / 05/16/2023
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PCE105221

Varenr. PCE105221-0603

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  557x422x452 cm
Alder  2+
Antal brugere 23
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.

De viste klatreelementer er støbt i ét stykke med 
minimum 5 mm vægtykkelse. Klatreelementerne 
er lavet af genanvendelig PE, der har en høj 
slagfasthed over et bredt temperaturområde, 
hvilket sikrer mod vandalisme overalt i verden.

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.

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.

ELEMENTS-reb har seks-strengede ståltråde 
og en ståltrådkerne. Hver streng er tæt pakket 
med PES-garn, der smeltes på hver enkelt 
streng. Efter at den oprindelige friktion har 
fjernet overfladefibrene, forbliver en hårdere 
PES-belægning for at beskytte hver streng, 
hvilket gør rebene meget slidstærk og 
hærværk-resistente.

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.
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Installationsinformation
Maks. faldhøjde 204 cm
Faldområde 40,8 m²
Installationstid (timer) 27,4
Udgravningsmængde 0,38 m³
Betonmængde 0,08 m³
Forankringsdybde 60 cm
Fragtvægt 780 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
Membran 2 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 %

PCE105221-0603 1.730,40 2,90 38,10

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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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/1c1de6eb-e566-41d0-8d5c-4042038e29e6/PCE105221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/91e1ab9c-d07c-41ea-92d7-d9a2a2d8a1a8/PCE105221_Side_EN.jpg
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