
Hiker er en fenomenalt romslig og virkelig 
variert lekestruktur som tilbyr fysiske, 
sosioemosjonelle og kognitiv-kreative 
aktiviteter for store grupper av de yngre barna. 
De morsomme aktivitetene trekker barn tilbake 
gang på gang. Den hoppende klatretilgangen 
er en fysisk og sosial lekemulighet, det samme 
er klatrenett, solide panelklatrevegger, trapper 

og taustiger. Funksjonene er en stor faktor for å 
trene krysskoordinasjonen til småbarn. Dette er 
motoriske ferdigheter som er grunnleggende 
for å håndtere viktige ferdigheter som 
rombevissthet og dens betydning for 
trafikksikkerhet. På det forhøyede nivået sørger 
et stort utvalg av broer og utganger for 
spennende lek, stimulerende sosial interaksjon 

og turtakingsferdigheter. På bakkenivå legges 
det til mange hjørner for roligere lek, og et 
hjørne for sanselek legger til trening av 
smidighet og tenkeferdigheter, for alle evner.
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Hiker
PCE405121

Produktnummer PCE405121-0603

Produktinformasjon

Mål LxBxH  839x925x452 cm
Aldersgruppe  2+
Antall brukere 53
Fargevalg n n n



De buede ELEMENTS-panelene er støpt av UV-
stabilisert resirkulerbar PE med flere alternativer 
for innebygde lekefunksjoner som også sikrer 
en sterk panelløsning. Rette paneler er laget av 
KOMPAN 19mm PE EcoCore™ som er et 
meget holdbart, miljøvennlig og av resirkulerbart 
materiale.

Klatreelementene som vises er helstøptstøpt 
med en minimum 5 mm veggtykkelse. 
Klatreelementene er laget av resirkulerbar PE 
som har en høy slitestyrke uansett temperatur 
som sikrer trygg lek.

ELEMENTS takene er laget av resirkulerbar PE 
med en veggtykkelse på minimum 5 mm for å 
sikre høy holdbarhet i alle klima rundt om i 
verden. Stålrørene er varmgalvanisert for 
maksimal holdbarhet.

Hovedstolpene er laget av høykvalitets, 
forgalvanisert stål med pulverlakkert toppfinish. 
Stolpetopper lukkes med hetter av UV-stabilisert 
nylon (PA6). De grå støpte plattformene er laget 
av 75% polypropylen plast av brukt havavfall 
med et sklisikkert mønster og teksturoverflate. 
Alle plattformer støttes av unike utformede 
lavkarbon aluminiumsprofiler med flere 
festemuligheter.

ELEMENTS-tau har sekstvinede ståltråder og 
en ståltrådkjerne. Hver tråd er pakket inn med 
PES-garn, som smeltes på hver enkelt tråd. 
Etter at den første friksjonen har fjernet 
overflatefibrene, gjenstår et hardere PES-
belegg for å beskytte hver tråd, noe som gjør 
tauene svært slitesterke og hærverk-resistente.

ELEMENTS gummimembraner er laget av 
transportbåndkvalitet med gummi blandet av 
naturgummi og SBR gummi, og innebygd med 
et lag rustning laget av vevd PE og PA. 
Tykkelsen 8mm sikrer høy holdbarhet i ethvert 
miljø.  

Hiker
PCE405121

Produktnummer PCE405121-0603

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 204 cm
Sikkerhetssone 95,1 m²
Total monteringstid 56,8
Utgraving 1,59 m³
Betong 0,29 m³
Forankringsdybde 
(standard)

80 cm

Forsendingsvekt 1.905 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
Membran 2 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg
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te 
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kg CO -₂
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kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

PCE405121-0603 4.220,80 2,86 38,00

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/98150c64-2878-41cd-91dc-b95e1e23d91d/PCE405121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c9935119-488d-483b-9366-3876c4be25d9/PCE405121_Side_EN.jpg
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