
Matterhorn to kompaktowa atrakcja zabawowa, 
przyciągająca dzieci raz po raz. Matterhorn 
oferuje zabawę pod każdym kątem, wewnątrz i 
na zewnątrz. Można do niego wejść ze 
wszystkich stron i na różnych poziomach 
kompetencji. Solidna ściana panelowa oferuje 
dwustronną wspinaczkę. Grube podpory na 
stopy i ręce zapewniają dobrą pomoc przy 

staniu i siedzeniu. Dotyczy to również 
dostępnych schodów. Dzieci mogą zrobić sobie 
przerwę w drodze na Matterhorn lub w dół. 
Różnorodna wspinaczka ćwiczy koordynację 
ruchową, a na szczycie ekscytujący zjazd po 
poręczach jest nagrodą za wspinaczkę. 
Wspinaczka i zjazd w dół to pętla, która nigdy 
nie znudzi się dzieciom. Rozwija ich układ 

krążenia, a także zmysły równowagi i 
przestrzeni, które są ważne dla umiejętności 
życiowych, takich jak bezpieczne poruszanie 
się po ulicach.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Matterhorn
PCE110121

Nr produktu PCE110121-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  100x298x383 cm
Grupa wiekowa  6+
Max. Ilość Osób 4
Dostępne kolory n n n



Zaokrąglone panele ELEMENTS są formowane 
z Polietylenu (PE) stabilizowanego UV z 
wieloma opcjami dodawania elementów 
zabawowych co sprawia, że są bardzo 
wytrzymałe. Proste panele wykonane są z 
19mm EcoCore™, który jest wytrzymały, 
przyjazny środowisku i można go poddać 
recyklingowi.

Elementy do wspinaczki odlewane są 
jednoczęściowo z minimalną grubością ścia0kin 
5mm. Wykonane są z Polietylenu (PE) 
pochodzącego z recyklingu, który ma wysoką 
odporność na uderzenia w szerokim zakresie 
temperatur co sprawia, że jest bardzo odporny 
na wandalizm.

Dachy ELEMENTS wykonane są z 
pochodzącego z recyklingu PE (Polietylen) z 
minimalną grubością ścian 5mm, aby zapewnić 
wytrzymałość we wszystkich klimatach na 
całym świecie. Stalowe rury są galwanizowane 
ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz co daje 
maksymalną wytrzymałość.

Słupki główne są wykonane z wysokiej jakości 
stali wstępnie ocynkowanej z górnym 
wykończeniem malowanym proszkowo. 
Wierzchołki słupków zamykane są zaślepkami z 
nylonu stabilizowanego UV (PA6). Formowane 
pomosty w kolorze szarym są wykonane w 75% 
z poużytkowego materiału PP pochodzącego z 
odpadów oceanicznych i mają antypoślizgowy 
wzór i fakturę. Wszystkie pomosty są wsparte 
na unikalnie zaprojektowanych profilach 
aluminiowych o niskiej zawartości węgla z 
wieloma opcjami mocowania.

Liny ELEMENTS wykonane są z sześciu 
splatanych stalowych drutów oraz stalowego 
rdzenia. Każdy z drutów jest dokładnie 
obwinięty przędzą PES, która jest wtapiana 
oddzielnie na każdy drut. Po tym jak tarcie 
usunie zewnętrzne włókna, twardsza powłoka 
PES chroni każde pasmo, co sprawia, że lina 
ma wysoką odporność na ścieralność i jest 
odporna na wandalizm.

Membrany gumowe ELEMENTS to taśma 
przenośnika zbudowana z warstw gumy 
zmieszanej z kauczukiem naturalnym i 
kauczukiem SBR oraz osadzona warstwami 
zbrojenia z tkanego PE i PA. Grubość 8 mm 
zapewnia wysoką wytrzymałość w każdym 
środowisku.

 

Matterhorn
PCE110121

Nr produktu PCE110121-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 238 cm
Strefa bezpieczeństwa 22,0 m²
Czas instalacji 7,4
Objętość wykopu 0,66 m³
Objętość betonu 0,26 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

85 cm

Waga przesyłki 191 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
Słup 10 lat
Zaokrąglone Panele 10 lat
Membrana 2 lata
Części Zapasowe 10 lat

2 / 05/10/2023 Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.



Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Matterhorn
PCE110121
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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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