
Hassun näköinen ja monipuolisesti 
leikkitoimintoja sisältävä Seikkailija on erittäin 
houkutteleva taaperoille ja pikkulapsille. 
Seikkailullisten leikkiaktiviteettien ansiosta 
lapset palaavat siihen yhä uudelleen. 
Pomppiva ja sinnikäs kiipeily, tunneleissa 
ryömiminen ja reagoiva membraanisilta 
kehittävät ristikkäiskoordinaatiota ja 

tasapainoa. Sillalla hyppiminen vahvistaa luun 
tiheyttä. Monet leikkipaneelit ja ihanat hiljaiset, 
riehakkaasta leikistä tauon tarjoavat 
nurkkaukset lisäävät tutkivaa leikkiä kehittäen 
näppäryyttä ja loogista ajattelua. Monet maan 
tasolla sijaitsevat aistilliset leikkitoiminnot 
tarjoavat jokaiselle jotakin. Myös huikea 
riippumatto tarjoaa tauon. Jännittävät liukumäet 

ovat palkkio kiipeilystä ja rakentavat leikille 
jatkumon, jotta jokainen voi juosta ylös ja liukua 
alas.
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Seikkailija
PCE400121

Tuotenumero PCE400121-0602

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  712x697x340 cm
Ikäryhmä  1+
Leikkikapasiteetti 55
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.

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.

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.  
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Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

100 cm

Turva-alue 74,2 m²
Asennusaika 49,6
Kaivanto 1,33 m³
Betonivalu 0,14 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

80 cm

Lähetyksen paino 1.502 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
Tolppa 10 vuotta
Kaarevat paneelit 10 vuotta
Membraani 2 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 %

PCE400121-0602 3.255,40 2,78 38,50

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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