
Bergsbestigaren har varierade och rymliga 
lekaktiviteter, som lockar småbarn till lek, om 
och om igen. Här kan barnen välja mellan 
fysiska, sociala och kognitiva aktiviteter. De 
olika klätteraktiviteterna – ett klättermembran, 
ett horisontellt nät, en lekpanel med klättervägg 
och en trappa – erbjuder utmaningar på olika 
nivåer och tränar samtidigt kroppskoordination 

och muskler. Det studsiga klättermembranet 
svarar på rörelser, vilket är både roligt och 
utmanande. Den dubbla rutschbanan är en 
social aktivitet som ger barnen en spännande 
åktur och tränar sinne för balans och 
bålmuskler. Bergsbestigarens många 
lekpaneler och taltrattar inspirerar barnen till att 
upptäcka samt öva sitt logiska tänkande. Här 

finns varierad lek för alla!
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Bergsbestigaren
PCE205221

Artikelnr. PCE205221-0603

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  707x552x410 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 35
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.

De klätterelement som visas är gjutna i ett 
stycke med en minsta väggtjocklek på 5mm. 
Klätterelementen är gjorda av återvinningsbar 
Polyten som har en hög slagtålighet över en 
bred temperaturspännvidd som säkerställer 
vandalmotstånd på alla platser.

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.

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.

ELEMENTS rep har sex-strängad stålwire och 
en stålkärna. Varje sträng är tätt insvept med 
PES garn, som smälts på varje enskild del. En 
hårdare PES-beläggning skyddar varje sträng, 
vilket gör repen mycket slitage-och 
vandalismresistenta.

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.

 

Bergsbestigaren
PCE205221

Artikelnr. PCE205221-0603

Installationsinformation
Max. fallhöjd 204 cm
Säkerhetsområde 64,3 m²
Total installationstid 33,6
Grävdjup (volym) 0,47 m³
Betong (volym) 0,14 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 1.171 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 %

PCE205221-0603 2.638,90 2,86 38,70

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

Bergsbestigaren
PCE205221
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/83c86d20-5d36-48f9-8be2-b661988538d5/PCE205221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/800ad3e0-6ffb-4c8a-98ab-280d3f6edf95/PCE205221_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

