
Pionier to integracyjna podróż do zabawy, która 
wywołuje u dzieci efekt WOW. Dzięki bogatej 
różnorodności zabaw, dzieci będą wracać do 
niego wielokrotnie. Pochylnia prowadzi przez 
zróżnicowane zabawy dotykowe do rozległej 
platformy z dwoma zjeżdżalniami. Umożliwia to 
dostęp do podwyższonego poziomu. Z 
drugiego końca konstrukcji zabawowej, 

dostępne schody wiją się na platformę. Na 
poziomie gruntu znajduje się hamak, biurko do 
zabawy piaskiem, panel muzyczny oraz liczne 
elementy dotykowe i zabawowe. Mówiące rury 
umożliwiają kontakt z zabawą na całej 
strukturze. Wszystkie te aktywności ćwiczą 
umiejętności logicznego myślenia i 
kreatywność dziecka. Zewnętrzna część 

Pioniera oferuje trzy kąty do zabaw 
eksploracyjnych i przerwę od bardziej dzikiej 
akcji na rampie. Transparentna struktura 
pozwala na komunikację we wszystkich 
kierunkach.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/12/2023
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Pioneer
PCE200531

Nr produktu PCE200531-0602

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  1027x476x340 cm
Grupa wiekowa  1+
Max. Ilość Osób 44
Dostępne kolory n n n



Zaokrąglone panele ELEMENTS są formowane 
z Polietylenu (PE) stabilizowanego UV z 
wieloma opcjami dodawania elementów 
zabawowych co sprawia, że są bardzo 
wytrzymałe. Proste panele wykonane są z 
19mm EcoCore™, który jest wytrzymały, 
przyjazny środowisku i można go poddać 
recyklingowi.

Dachy ELEMENTS wykonane są z 
pochodzącego z recyklingu PE (Polietylen) z 
minimalną grubością ścian 5mm, aby zapewnić 
wytrzymałość we wszystkich klimatach na całym 
świecie. Stalowe rury są galwanizowane 
ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz co daje 
maksymalną wytrzymałość.

Produkty z linii ELEMENTS dostępne są w 
trzech wersjach kolorystycznych: klasyczny 
niebieski & zielony, pomarańczowy & żółty oraz 
limonkowy & zielony.

Słupki główne są wykonane z wysokiej jakości 
stali wstępnie ocynkowanej z górnym 
wykończeniem malowanym proszkowo. 
Wierzchołki słupków zamykane są zaślepkami z 
nylonu stabilizowanego UV (PA6). Formowane 
pomosty w kolorze szarym są wykonane w 75% 
z poużytkowego materiału PP pochodzącego z 
odpadów oceanicznych i mają antypoślizgowy 
wzór i fakturę. Wszystkie pomosty są wsparte 
na unikalnie zaprojektowanych profilach 
aluminiowych o niskiej zawartości węgla z 
wieloma opcjami mocowania.

Specjalnie zaprojektowana zjeżdżalnia dla 
dzieci poniżej 2 lat, jak określono w ASTM 
F2373, jest wykonana   z konstrukcji z 
EcoCore™ i zjeżdżalni formowanej z PE

Membrany gumowe ELEMENTS to taśma 
przenośnika zbudowana z warstw gumy 
zmieszanej z kauczukiem naturalnym i 
kauczukiem SBR oraz osadzona warstwami 
zbrojenia z tkanego PE i PA. Grubość 8 mm 
zapewnia wysoką wytrzymałość w każdym 
środowisku.

 

Pioneer
PCE200531

Nr produktu PCE200531-0602

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 100 cm
Strefa bezpieczeństwa 69,9 m²
Czas instalacji 42,3
Objętość wykopu 0,69 m³
Objętość betonu 0,17 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

60 cm

Waga przesyłki 1.449 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
Słup 10 lat
Zaokrąglone Panele 10 lat
Membrana 2 lata
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE200531-0602 2.977,20 2,67 34,30

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6a937315-4aca-487b-9f65-1beb392df497/PCE200531_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4f4e3cb1-469e-4456-ad4d-6c997d1d019f/PCE200531_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

