
Rocky is awesome and attracts children from 
afar. Thanks to the wide variety of activities, it 
makes them come back again and again. 
Rocky offers ample climbing for high numbers 
of active children. The tower is all play, the 
exterior is as climbable as the interior, making 
play possible inside-out and all around. This 
supports classic schoolyard games like "the 

ground is made of lava". The varied climbing 
units: play shell, climbing walls, Jacob's ladder 
and tricking posts, train proprioception and 
cross-body coordination, which are 
fundamental, for e.g. children's mathematical 
understanding. The banister bars add a thrilling 
reward of gliding down. Apart from climbing, 
there are ample points for a break with friends: 

the swaying play shell under the platform is a 
gathering point for all.
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Rocky with Shade
PCE111221

Item no. PCE111221-0901

General Product Information

Dimensions LxWxH  556x411x480 cm
Age group  6+
Play capacity (users) 12
Colour options n n n



De gebogen ELEMENTS-panelen zijn gegoten 
uit UV-bestendig, recyclebaar PE en met 
meerdere opties voor ingebouwde 
spelaanleidingen die zorgen voor een sterke 
paneeloplossing. De rechte panelen zijn 
gemaakt van KOMPAN 19mm PE EcoCore™, 
een zeer duurzaam, milieuvriendelijk en 
recyclebaar materiaal.

De getoonde klimelementen zijn uit één stuk 
gegoten met een minimale wanddikte van 5 mm. 
De klimelementen zijn gemaakt van recyclebaar 
PE dat een hoge schokbestendigheid heeft over 
een breed temperatuurbereik wat zorgt voor 
vandalismebestendigheid op alle locaties.

Doeken van commercieel 95 hoge densiteit PE, 
speciaal geweven voor zonweringstructuren. De 
schaduwdoeken zijn behandeld met UV-
stabilisatoren om een lange levensduur te 
garanderen. De doeken worden ondersteund 
door een thermisch verzinkt stalen frame en 
vastgezet door roestvast stalen onderdelen.

De hoofdstaanders zijn gemaakt van 
hoogwaardig voorverzinkt staal met een 
gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de 
staanders is afgesloten met doppen gemaakt 
van UV-bestendig nylon (PA6).De 
grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een 
anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit 
gerecycled post-consumer afval, zoals visnetten 
en plastic. Alle vloeren worden ondersteund 
door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van 
koolstofarm aluminium en voorzien van 
meerdere bevestigingspunten. 

ELEMENTS kabels hebben zesstrengs 
staaldraden en een staaldraadkern. Elke streng 
is strak omwikkeld met PES-garen, dat op elke 
afzonderlijke streng wordt gesmolten. Wanneer 
de eerste wrijving de oppervlaktevezels heeft 
verwijderd, blijft er een hardere PES-coating 
over om elke streng te beschermen, waardoor 
de kabels zeer slijtvast en vandalismebestendig 
zijn.

ELEMENTS rubbermembranen zijn 
transportbanden die gemaakt zijn van lagen 
rubber vermengd met natuurrubber en SBR-
rubber. Ze zijn ingebed met lagen bepantsering 
van geweven PE en PA. De dikte van 8 mm 
zorgt voor een hoge duurzaamheid in elke 
omgeving.

 

Rocky with Shade
PCE111221

Item no. PCE111221-0901

Installation Information
Max. fall height 220 cm
Safety surfacing area 38,0 m²
Total installation time 16,5
Excavation volume 1,14 m³
Concrete volume 0,34 m³
Footing depth (standard) 85 cm
Shipment weight 561 kg
Anchoring options Oppervlak a

a

Warranty Information
EcoCore HDPE Levenslang
Staander 10 jaar
PP Decks 10 jaar
Touwen en netten 10 jaar
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE111221-0901 1.316,10 3,08 42,90

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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Click to see TOP VIEW Click to see SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a5fb6e26-273a-4cca-b407-ac062a3ccf2e/PCE111221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/65d798b4-699f-4140-b4c5-02b45d9a6c40/PCE111221_Side_EN.jpg
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