
Matterhorn je kompaktní herní atrakce, která 
děti láká znovu a znovu. Matterhorn nabízí hru 
z každého úhlu, zevnitř i zvenku. Je možné do 
ní vstoupit ze všech stran a na různých 
úrovních způsobilosti. Robustní panelová stěna 
nabízí oboustranné lezení. Silné podpěry pro 
nohy a ruce poskytují dobrou pomoc při stání i 
sezení. To platí i pro přístupné schodiště. Děti 

si mohou cestou nahoru nebo dolů po 
Matterhornu odpočinout. Různorodé lezení 
trénuje křížovou koordinaci a z vrcholu nabízí 
vzrušující sklouznutí po tyčích zábradlí odměnu 
za to, že vylezly nahoru. Šplhání nahoru a 
klouzání dolů je smyčková aktivita, která děti 
nikdy neomrzí. Rozvíjí jejich kardio svaly a také 
smysly pro rovnováhu a prostor, což je důležité 

pro dovednosti v reálném životě, jako je 
bezpečné zvládání dopravy.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Položka č. PCE110121-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  100x298x383 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 4
Možnosti barev n n n



Zakřivené panely řady ELEMENTS jsou 
vyrobeny z UV stabilizovaného recyklovatelné 
PE, s několika možnostmi zabudovaných 
herních prvků, a zajišťuje také solidní panelové 
řešení. Rovné panely jsou vyrobeny z 19 mm 
PE EcoCore™ od společnosti KOMPAN, což je 
vysoce odolný, ekologický a recyklovatelný 
materiál.

Zobrazené lezecké prvky jsou formovány z 
jednoho kusu s minimální tloušťkou stěny 5 mm. 
Lezecké prvky jsou vyrobeny z recyklovatelného 
PE, který má vysokou odolnost proti nárazům v 
širokém teplotním rozpětí, což zajišťuje odolnost 
proti vandalismu ve všech oblastech.

Střechy řady ELEMENTS jsou vyrobeny z 
recyklovatelného PE s minimální tloušťkou 
stěny 5 mm, aby byla zajištěna vysoká životnost 
ve všech klimatických podmínkách po celém 
světě. Ocelové trubky jsou žárově zinkovány 
uvnitř i vně, aby byla zajištěna maximální 
životnost.

Hlavní sloupky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
předozinkované oceli s práškovým nástřikem. 
Vrcholy sloupků jsou uzavřeny krytkami z UV 
stabilizovaného nylonu (PA6). Tvarované desky 
šedé barvy jsou vyrobeny ze 75 % z 
postkonzumního oceánského odpadu PP s 
protiskluzovým vzorem a strukturovaným 
povrchem. Všechny desky jsou podepřeny 
unikátně navrženými nízkouhlíkovými 
hliníkovými lištami s několika možnostmi 
uchycení.

Lana řady ELEMENTS obsahují šestipramenné 
ocelové dráty a ocelové drátěné jádro. Každý 
pramen je pevně obalen PES vláknem, které je 
nataveno na každý jednotlivý pramen. Když 
počátečním tření odstraní povrchová vlákna, 
zůstává tvrdší PES povlak, který chrání každý 
pramen, takže lana jsou vysoce odolná proti 
opotřebení a vandalismu.

Pryžové membrány řady ELEMENTS jsou 
vyrobené z vrstev pryže smíšené z přírodního 
kaučuku, SBR kaučuku a jsou integrované 
vrstvami vyztužení z tkaného PE a PA. Tloušťka 
8 mm zajišťuje vysokou odolnost v jakémkoli 
prostředí.  
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 238 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

22,0 m²

Celková doba instalace 7,4
Objem výkopu 0,66 m³
Objem betonu 0,26 m³
Hloubka základu 
(standard)

85 cm

Hmotnost dodávky 191 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
EcoCore HDPE Celoživotní
Sloupek 10 let
Zakřivené panely 10 let
Membrána 2 roky
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 %

PCE110121-0901 490,50 3,32 41,10

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/$web/prod/550a93c4-4993-4ac4-aed2-82b1282c9efb/PCE110121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b14ecd07-f2ce-42bc-9361-074bf3b1c543/PCE110121_Side_EN.jpg
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