
Gymnasten är en rymlig och varierad 
lekstruktur som är mycket tilltalande för små 
barn. Den har många lekaktiviteter på flera 
nivåer som barnen kan utforska, vilket lockar 
barnen att komma tillbaka om och om igen. Att 
studsa på gummimembranen är roligt och 
tränar balans och samarbetsförmåga. Eftersom 
membranen svarar på barnens rörelser tränas 

även kognitiva färdigheter. Lekpanelerna kan 
användas från båda sidor, vilket uppmuntrar 
sociala lekar och övar förmåga att turas om. 
Den transparenta designen samt lekhörnen 
och panelerna på marknivå gör att barnen kan 
leka med Gymnasten från alla håll. Här kan 
många barn vara aktiva samtidigt. Gymnasten 
innehåller gott om lekmöjligheter som gynnar 

barnens kognitiva, kreativa, sociala, 
emotionella och fysiska utveckling.
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Gymnasten
PCE200121

Artikelnr. PCE200121-0602

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  560x465x324 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 30
Färgalternativ n n n



De välvda ELEMENTS-panelerna är gjutna av 
UV-stabiliserad återvinningsbar Polyeten med 
flera alternativ för inbyggda lekfunktioner som 
också säkerställer en stark konstruktion. Raka 
paneler är tillverkade av KOMPANs 19mm 
Polyeten EcoCore™ som är ett mycket hållbart, 
miljövänligt och återvinningsbart material.

ELEMENTS-taken är tillverkade av 
återvinningsbar Polyeten med en minsta 
väggtjocklek på 5 mm för att säkerställa hög 
hållbarhet i alla klimat runt om i världen. 
Stålrören är varmförzinkade inuti och utanpå för 
maximal hållbarhet.

ELEMENTS-produkter finns i tre olika 
färgkombinationer: klassisk blå & grön, blommig 
orange & gul, naturlig lime och grön.

Huvudstolparna är gjorda av högkvalitativt 
förgalvaniserat stål med pulverlackerad yta. 
Locken på stolparnas topp består av UV-
stabiliserad nylon (PA6). De gjutna gråfärgade 
plattformarna är gjorda av 75% post-consumer 
plast från havsavfall och har en yta av halkfritt 
mönster och textur. Alla golv stöds av unikt 
designade profiler av lågkolhaltigt aluminium 
som har flera fästalternativ.

Rutscharna finns antingen i gjuten Polyeten i 
olika färger eller i fullt rostfritt stål AISI304 t= 
2mm.

ELEMENTS gummimembran är transportband 
gjort på lager av gumm blandning av 
naturgummi och SBR gummi, och armerad med 
lager av Polyeten och Polyamid. Tjockleken på 
8mm säkerställer hög hållbarhet i alla miljöer.

 

Gymnasten
PCE200121

Artikelnr. PCE200121-0602

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 46,6 m²
Total installationstid 27,3
Grävdjup (volym) 0,60 m³
Betong (volym) 0,11 m³
Stolpdjup (standard) 80 cm
Fraktvikt 832 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Böjda paneler 10 år
Membran 2 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

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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