
Wow! Highflier är en fantastisk struktur full med 
aktiviteter. Variationen av funktioner 
uppmuntrar lek och längre lektid. Barnen kan 
klättra överallt, på många olika sätt, vilket är 
både roligt och utmanande. Den dubbla 
rutschbanan är en spännande väg ner till 
marken som hjälper barnen att fortsätta leka 
tillsammans med sina vänner. Megafonen och 

den specialdesignade balkongen inspirerar 
fantasifull rollek, och när barnen kryper genom 
tunneln utvecklas rumsuppfattning. Förutom att 
klättra, krypa och rutscha finns flera andra 
möjligheter för social lek på Highflier. När barn 
leker tillsammans utvecklas viktiga sociala och 
emotionella färdigheter, vilket även motiverar 
barnen att leka längre.
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Highflier
PCE205921

Artikelnr. PCE205921-0903

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  505x528x230 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 18
Färgalternativ n n n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

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.

Kommersiella segel av 95-gradigt densitet med 
vävd Polyeten speciellt för produkter med 
solskydd. Seglen behandlas med UV-
stabilisatorer för att säkerställa en lång 
livslängd. Seglen stöds av en varmförzinkad 
stålram och spänns upp av rostfria 
stålanordningar.

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.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Rutscharna finns antingen i gjuten Polyeten i 
olika färger eller i fullt rostfritt stål AISI304 t= 
2mm.

 

Highflier
PCE205921

Artikelnr. PCE205921-0903

Installationsinformation
Max. fallhöjd 224 cm
Säkerhetsområde 49,1 m²
Total installationstid 20,2
Grävdjup (volym) 0,46 m³
Betong (volym) 0,02 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 599 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a
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g
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
PP-plattformar 10 år
Ihåliga PE-delar 10 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 %

PCE205921-0903 1.232,60 2,68 42,40

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/$web/prod/92b15eb1-6688-4a21-8622-99219928925c/PCE205921_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/424ebd50-9a73-4759-acc8-468176b7d0ca/PCE205921_Side_EN.jpg
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