
Kuljettajan hurja ulkonäkö herättää lasten 
uteliaisuuden. Se on vastustamaton, heidän 
täytyy kokeilla sitä! Kuljettajan hieno- ja 
karkeamotoristet toiminnot saavat lapset 
viihtymään leikeissä: leikkiaktiviteetit ovat 
tiiviisti kodikkaassa tilassa. Kuljettajaa voi 
kääntää eri suuntiin työntämällä tai vetämällä 
lasten tai aikuisten toimesta. Tämä kehittää 

suuria lihasryhmiä ja tilanhahmotuskykyä. Se 
tarjoaa myös vaihtelevaa leikkiä. Keskellä 
oleva istuin toimii myös pöytänä, ja 
ohjauspyörä muuttaa sen ajoneuvoksi, joka 
aktivoi lasten mielikuvitusta. Valtava pyöreä 
ikkuna ei ainoastaan toimi näköalapaikkana, 
vaan myös vääristää ääntä, joka toimii suurena 
vetovoimana ja syy-seuraustoimintona, 

kehittäen lasten loogista ajattelua.
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Kuljettaja
PCE50121

Tuotenumero PCE50121-0603

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  120x179x237 cm
Ikäryhmä  2+
Leikkikapasiteetti 9
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-tasot on tehty 17,8 millimetrin 
paksuisesta HPL:stä, ja niitä tukee 
erikoissuunniteltu alumiinirunko, jossa on paljon 
kiinnitysvaihtoehtoja alumiinikiinnikkeille. 
Päätolpat on tehty korkealaatuisesta 
galvanoidusta teräksestä, ja niissä on 
jauhemaalattu pinta. Tolppien päissä on UV-
stabiloidusta nailonista (PA6) tehdyt tulpat.

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

 

Kuljettaja
PCE50121

Tuotenumero PCE50121-0603

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

30 cm

Turva-alue 18,1 m²
Asennusaika 6,6
Kaivanto 0,06 m³
Betonivalu 0,00 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

60 cm

Lähetyksen paino 150 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
Tolppa 10 vuotta
Kaarevat paneelit 10 vuotta
HPL 15 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 %

PCE50121-0603 363,80 3,23 28,10

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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