
Páni! Cestovatel je fantastická konstrukce, 
která inspiruje batolata ke hře a podporuje 
delší hraní. Fyzický vývoj se zlepší díky 
klouzání a pohybu po konstrukci a uvnitř ní, 
což posílí svaly a koordinační schopnosti. Tyto 
zážitky jsou umocněny konstrukcí, která 
podporuje společenskou hru v oblastech, jako 
je květinový panel, lopatky na písek, bublinové 

okno a deska. Sociální hra posiluje schopnost 
dětí spolupracovat a vycházet s ostatními a 
jejich schopnost empatie a navazování 
přátelství. Tato struktura také silně podporuje 
kreativní a poznávací hru díky prvkům, které 
reagují na činnost dítěte, jako je květinový 
panel a lopatky na písek. Prostor u lavice je 
také skvělým místem pro společenská setkání 

a místem pro kreativní hru s materiály. Tato 
konstrukce je ideální pro podporu všech oblastí 
vývoje prostřednictvím aktivní hry.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Cestovatel
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Položka č. PCE200621-0602

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  580x320x343 cm
Věková skupina  1+
Kapacita (uživatelé) 18
Možnosti barev n n n



Zakřivené panely řady ELEMENTS jsou 
vyrobeny z UV stabilizovaného recyklovatelné 
PE, s několika možnostmi zabudovaných 
herních prvků, a zajišťuje také solidní panelové 
řešení. Rovné panely jsou vyrobeny z 19 mm 
PE EcoCore™ od společnosti KOMPAN, což je 
vysoce odolný, ekologický a recyklovatelný 
materiál.

Střechy řady ELEMENTS jsou vyrobeny z 
recyklovatelného PE s minimální tloušťkou 
stěny 5 mm, aby byla zajištěna vysoká životnost 
ve všech klimatických podmínkách po celém 
světě. Ocelové trubky jsou žárově zinkovány 
uvnitř i vně, aby byla zajištěna maximální 
životnost.

Produkty řady ELEMENTS jsou k dispozici ve 
třech různých barevných kombinacích: klasická 
modrá a zelená, rozkvetlá oranžová a žlutá, 
přírodní limetková a zelená.

Skluzavky jsou k dispozici v lisovaném PE v 
různých barvách nebo v nerezové oceli AISI304 
t = 2 mm.

Pryžové membrány řady ELEMENTS jsou 
vyrobené z vrstev pryže smíšené z přírodního 
kaučuku, SBR kaučuku a jsou integrované 
vrstvami vyztužení z tkaného PE a PA. Tloušťka 
8 mm zajišťuje vysokou odolnost v jakémkoli 
prostředí.

Hlavní sloupky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
předozinkované oceli s práškovým nástřikem. 
Vrcholy sloupků jsou uzavřeny krytkami z UV 
stabilizovaného nylonu (PA6). Tvarované desky 
šedé barvy jsou vyrobeny ze 75 % z 
postkonzumního oceánského odpadu PP s 
protiskluzovým vzorem a strukturovaným 
povrchem. Všechny desky jsou podepřeny 
unikátně navrženými nízkouhlíkovými 
hliníkovými lištami s několika možnostmi 
uchycení.
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 100 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

36,6 m²

Celková doba instalace 19,3
Objem výkopu 0,69 m³
Objem betonu 0,28 m³
Hloubka základu 
(standard)

60 cm

Hmotnost dodávky 568 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
EcoCore HDPE Celoživotní
Sloupek 10 let
PP Decks 10 let
Lana & sítě 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE200621-0602 1.220,00 2,74 39,50

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b28db0ec-fafb-4be5-aaf5-7a1c2d559e53/PCE200621_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/76871d04-cbc1-405e-a00f-f577fa29e379/PCE200621_Side_EN.jpg
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