
Globetrotter tar med barnen på en 
oemotståndlig lekresa full av nya upptäckter, 
om och om igen. Det breda utbudet av 
spännande sensoriska och responsiva 
aktiviteter, som sandskopor, kugghjul, 
musikpaneler och svängbara skivor, stimulerar 
barnets tankeförmåga. Aktiviteterna kan 
användas från båda sidor av panelerna, vilket 

främjar sociala färdigheter som exempelvis 
förmåga att turas om. En mängd fysiska 
aktiviteter tränar barnens motoriska färdigheter, 
kors-koordination och balans. En liten tunnel 
och rutschbana återfinns i början och slutet av 
Globetrotter. De studsande och gungande 
lekupplevelserna i hängmattan och på bron 
tränar balans och koordination. Det är roligt att 

studsa med varandra, och förståelsen för orsak 
och verkan tränas också.
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Globetrotter
PCE200321

Artikelnr. PCE200321-0602

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  652x549x354 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 32
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.

 

Globetrotter
PCE200321

Artikelnr. PCE200321-0602

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 56,3 m²
Total installationstid 33,0
Grävdjup (volym) 0,84 m³
Betong (volym) 0,08 m³
Stolpdjup (standard) 80 cm
Fraktvikt 1.009 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 %

PCE200321-0602 2.145,70 2,72 38,60

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/$web/prod/ef70fa7b-5ce2-4052-9742-b44e7a4f291b/PCE200321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/650874be-aa2e-4b15-b7c3-0406ee4d40d5/PCE200321_Side_EN.jpg
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