
Rocky er fantastisk og tiltrekker seg mange 
barn. Takket være det store utvalget av 
aktiviteter, får det dem til å komme tilbake igjen 
og igjen. Rocky tilbyr rikelig med klatring for et 
stort antall aktive barn. Tårnet tilbyr mye lek, 
eksteriøret er like klatrebart som interiøret, noe 
som gjør lek mulig på innsiden og ut og rundt. 
Dette støtter klassiske skolegårdsleker som 

"bakken er laget av lava". De varierte 
klatreenhetene: lekeskall, klatrevegger og 
stige, trener propriosepsjon og koordinasjon på 
tvers, som er grunnleggende for bl.a. barns 
matematiske forståelse. Gelenderstengene gir 
en spennende belønning ved å gli ned. Bortsett 
fra klatring, er det rikelig med punkter for en 
pause med venner: det svaiende lekeskallet 

under plattformen er et samlingspunkt for alle.
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Rocky med skyggetak
PCE111221

Produktnummer PCE111221-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH  556x411x480 cm
Aldersgruppe  6+
Antall brukere 12
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.

Klatreelementene som vises er helstøptstøpt 
med en minimum 5 mm veggtykkelse. 
Klatreelementene er laget av resirkulerbar PE 
som har en høy slitestyrke uansett temperatur 
som sikrer trygg lek.

Seil med kommersiell tetthet PE strikket spesielt 
for å skape skygge fra solen. Seilene behandles 
med UV-stabilisatorer for å sikre lang levetid. 
Seilene støttes av en varmgalvanisert 
stålramme og strammere av rustfritt stål.

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.

ELEMENTS-tau har sekstvinede ståltråder og 
en ståltrådkjerne. Hver tråd er pakket inn med 
PES-garn, som smeltes på hver enkelt tråd. 
Etter at den første friksjonen har fjernet 
overflatefibrene, gjenstår et hardere PES-
belegg for å beskytte hver tråd, noe som gjør 
tauene svært slitesterke og hærverk-resistente.

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.  

Rocky med skyggetak
PCE111221

Produktnummer PCE111221-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 220 cm
Sikkerhetssone 38,0 m²
Total monteringstid 16,5
Utgraving 1,14 m³
Betong 0,34 m³
Forankringsdybde 
(standard)

85 cm

Forsendingsvekt 561 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 
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te 
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g
%

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

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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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se 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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