
Wow! Inventor er en fantastisk lekestruktur for 
å støtte aktive småbarn. Med morsom lek på 
alle kanter, støttes lengre leketid, igjen og 
igjen. Dobbeltsklien og brannmannstangen 
støtter på hver sin måte balanse og romlig 
bevissthet. Den vridde trappen og den grønne 
klatreveggen gir tilgang på spennende måter, 
og trener opp romforståelse. Klatrenettet er 

spesielt attraktivt for barn som bygger sine 
klatreferdigheter, takket være de horisontale og 
vertikale klatrerne og den røde 
destinasjonsbalansen og klatrepunktene. 
Inventor oppmuntrer til sosioemosjonell lek 
med god plass oppe og nede for mange å leke. 
Panelet inviterer til lek på tvers av Inventor og 
stimulerer til kognitiv lek med sine suggestive 

symboler. Den doble sklien tillater lek side ved 
side, og gir plass til omsorgspersoner også. 
Inventor inviterer til aktiv lek for alle 
utviklingsområder.
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Inventor
PCE105321

Produktnummer PCE105321-0903

Produktinformasjon

Mål LxBxH  330x584x414 cm
Aldersgruppe  2+
Antall brukere 17
Fargevalg n n n



De buede ELEMENTS-panelene er støpt av UV-
stabilisert resirkulerbar PE med flere alternativer 
for innebygde lekefunksjoner som også sikrer 
en sterk panelløsning. Rette paneler er laget av 
KOMPAN 19mm PE EcoCore™ som er et 
meget holdbart, miljøvennlig og av resirkulerbart 
materiale.

ELEMENTS takene er laget av resirkulerbar PE 
med en veggtykkelse på minimum 5 mm for å 
sikre høy holdbarhet i alle klima rundt om i 
verden. Stålrørene er varmgalvanisert for 
maksimal holdbarhet.

ELEMENTS produkter er tilgjengelige i tre 
forskjellige fargekombinasjoner: klassisk blått 
og grønt, blomstre oransje og gult, lime og 
grønt.

Hovedstolpene er laget av høykvalitets, 
forgalvanisert stål med pulverlakkert toppfinish. 
Stolpetopper lukkes med hetter av UV-stabilisert 
nylon (PA6). De grå støpte plattformene er laget 
av 75% polypropylen plast av brukt havavfall 
med et sklisikkert mønster og teksturoverflate. 
Alle plattformer støttes av unike utformede 
lavkarbon aluminiumsprofiler med flere 
festemuligheter.

Skliene er tilgjengelige i enten støpt PE i 
forskjellige farger eller i rustfritt stål AISI304 t = 
2mm.

ELEMENTS gummimembraner er laget av 
transportbåndkvalitet med gummi blandet av 
naturgummi og SBR gummi, og innebygd med 
et lag rustning laget av vevd PE og PA. 
Tykkelsen 8mm sikrer høy holdbarhet i ethvert 
miljø.  

Inventor
PCE105321

Produktnummer PCE105321-0903

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 166 cm
Sikkerhetssone 37,0 m²
Total monteringstid 18,0
Utgraving 0,41 m³
Betong 0,06 m³
Forankringsdybde 
(standard)

85 cm

Forsendingsvekt 560 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Stolpe 10 år
PP plattformer 10 år
Tau & nett 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

PCE105321-0903 1.308,10 3,00 37,90

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Inventor
PCE105321
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7d54ccf-6ec4-4198-8e93-894ef40b142f/PCE105321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6b1bf0eb-fbbb-426f-9f7f-2726c047aebd/PCE105321_Side_EN.jpg
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