
Vau! Matkustaja on loistava rakennelma, joka 
innostaa pikkulapset leikkimään pidempään. 
Lasten fysiikka kehittyy ja paranee, kun he 
liikkuvat Matkustajan sisä- ja ulkopuolella ja 
laskevat liukumäkeä. Se vahvistaa lihaksia ja 
kehittää koordinaatiota. Sosiaaliseen leikkiin 
kannustavat aktiviteetit, kuten kukkapaneeli, 
hiekkakupit, kuplaikkuna ja pöytä. Sosiaalinen 

leikki vahvistaa lasten kykyä tehdä yhteistyötä 
ja tulla toimeen muiden kanssa sekä heidän 
kykyä empatiaan ja ystävien hankkimiseen. 
Leikkiväline tukee myös voimakkaasti luovaa ja 
kognitiivista leikkiä ominaisuuksilla, jotka 
reagoivat lapsen toimintaan, kuten 
kukkapaneeli ja hiekkakupit. Pöytäalue on 
myös loistava sosiaalinen kohtaamispaikka ja 

paikka leikkiä luovasti. Matkustaja on 
täydellinen tuki lasten kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle.
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Matkustaja
PCE200621

Tuotenumero PCE200621-0602

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  580x320x343 cm
Ikäryhmä  1+
Leikkikapasiteetti 18
Värivaihtoehdot n n n



Kaarevat ELEMENTS-paneelit on tehty UV-
stabiloidusta, kierrätettävästä polyeteenistä. 
Niissä on paljon tilaa leikkitoiminnoille, joten 
paneeliratkaisu on tehokas. Suorat paneelit on 
valmistettu KOMPANin 19 mm:n paksuisesta 
EcoCore™-polyeteenimateriaalista, joka on 
erittäin kestävää, ympäristöystävällistä ja 
kierrätettävää.

ELEMENTS-katot on valmistettu kierrätettävästä 
polyeteenistä, jonka seinämänpaksuus on 
vähintään 5 mm, kestävyyden takaamiseksi 
kaikissa ilmasto-olosuhteissa ympäri maailmaa. 
Terästankojen sisä- ja ulkopuoli on 
kuumasinkitty kestävyyden maksimoimiseksi.

ELEMENTS-tuotteista on saatavilla kolme eri 
värivaihtoehtoa: klassinen sininen ja vihreä, 
värikäs oranssi ja keltainen sekä luonnollinen 
lime ja vihreä.

Liukumäkien materiaalina on joko valettu 
polyeteeni eri väreissä tai ruostumaton teräs 
AISI304 (seinämänpaksuus 2 mm).

Liukuhihnaa muistuttavat ELEMENTS-
kumimembraanit on tehty luonnonkumi- ja SBR-
kumikerroksista, joiden välissä on vahvikkeena 
polyeteeni- ja polyamidikudosta. 8 mm:n 
paksuus takaa kestävyyden kaikissa 
ympäristöissä.

Päätolpat on valmistettu korkealaatuisesta 
esisinkitystä teräksestä, jossa on jauhemaalattu 
pintakäsittely. Tolppien yläosassa on hattu UV-
suojatusta nylonista (PA6). Harmaat valetut 
lattiatasot on valmistettu 75% kierrätetystä 
valtamerijätteestä (PP), ja niissä on luistamaton 
pintakuviointi. Kaikkien tasojen kannattimet ovat 
vähähiilistä alumiinia ja ne on suunniteltu siten, 
että ne mahdollistavat useita 
asennusvaihtoehtoja.
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PCE200621

Tuotenumero PCE200621-0602

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

100 cm

Turva-alue 36,6 m²
Asennusaika 19,3
Kaivanto 0,69 m³
Betonivalu 0,28 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

60 cm

Lähetyksen paino 568 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
Tolppa 10 vuotta
PP Decks 10 vuotta
Köydet & verkot 10 vuotta
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA

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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