
Tumbler er en rummelig og alsidig legeplads, 
som tiltrækker de små børn meget. Den 
tilbyder flere potentielle lag af legeaktiviteter, 
som de kan udforske. Dette tiltrækker de små 
børn igen og igen. De hoppende aktiviteter 
med gummimembraner er sjove og træner 
børnenes balancesans og samarbejdsevne. 
Reaktionerne på deres bevægelser træner 

desuden deres kognitive færdigheder. De 
mange legeredskaber kan nås fra begge sider, 
hvilket stimulerer den sociale leg og turtagning. 
Det åbne design og de jordnære legehjørner 
og paneler gør Tumbler legevenlig fra alle 
sider. Mange børn kan være aktive på samme 
tid. Tumbler'en er rig på legemuligheder for 
småbørn og træner deres kognitive, kreative, 

social-emotionelle og fysiske udvikling.
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Tumbler
PCE200121

Varenr. PCE200121-0602

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  560x465x324 cm
Alder  1+
Antal brugere 30
Farvemuligheder n n n



De buede ELEMENTS-paneler er støbt af UV-
stabiliseret genanvendelig PE med flere 
muligheder for indbyggede spillefunktioner, der 
også sikrer en stærk panelløsning. Lige paneler 
er lavet af KOMPAN 19 mm PE EcoCore™, som 
er et meget holdbart, miljøvenligt og 
genanvendeligt materiale.

ELEMENTS-tagene er lavet af genanvendelig 
PE med en mindste vægtykkelse på 5 mm for at 
sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden. 
Stålrørene er varmgalvaniseret indvendigt og 
udvendigt for maksimal holdbarhed.

ELEMENTS produkter fås i tre forskellige 
farvekombinationer: klassisk blå & grøn, 
blomstre orange & gul, naturlime og grøn.

Stolperne er lavet af højkvalitets for-galvaniseret 
stål med pulverlakeret topfinish. Stolpetoppe 
lukkes med hætter af UV-stabiliseret nylon 
(PA6). De støbte grå dæk er lavet af 75 % PP-
materiale bestående af forbrugeraffald fra havet 
med et skridsikkert mønster og en 
teksturoverflade. Alle dæk er understøttet af 
unikt designede lavkulstof aluminiumsprofiler 
med flere fastgørelsesmuligheder.

Slides fås i enten formstøbt PE i forskellige 
farver eller i fuld rustfrit stål AISI304 t = 2mm.

ELEMENTS gummimembraner er transportbånd 
lavet af lag af gummi blandet af naturgummi og 
SBR gummi og indlejret med lag af armering 
lavet af vævet PE og PA. Tykkelsen på 8mm 
sikrer høj holdbarhed i ethvert miljø.
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Varenr. PCE200121-0602

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 100 cm
Faldområde 46,6 m²
Installationstid (timer) 27,3
Udgravningsmængde 0,60 m³
Betonmængde 0,11 m³
Forankringsdybde 80 cm
Fragtvægt 832 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
Membran 2 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE200121-0602 1.744,80 2,70 37,20

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/eab86428-ca5b-428b-a245-91717c0d8f47/PCE200121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/82752ca1-6239-472f-8ae8-0829c42dcdb6/PCE200121_Side_EN.jpg
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