
Det lunefulle utseendet til Rider tiltrekker 
barnas nysgjerrighet. Uimotståelig, de må bare 
prøve det ut! På grunn av de fine sensoriske og 
grovmotoriske aktivitetene til Rider, er 
retensjon sikret: tettheten av lekeaktiviteter i en 
koselig plass er åpenbar. Ved at barn eller 
voksne skyver eller drar, kan Rider snus slik at 
den står på forskjellige måter. Dette trener 

store muskler og romlig bevissthet. Det gir 
også variasjon i leken. Setet i midten fungerer 
også som bord, og rattet gjør det om til et 
kjøretøy, og stimulerer barnas fantasi. Det 
enorme avrundede vinduet gir ikke bare en flott 
utsikt til utsiden, det forvrenger også lyden av 
stemmen, en stor attraksjon og årsak-
virkningsfunksjon, og utvikler barnas logiske 

tenkning.
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Rider
PCE50121

Produktnummer PCE50121-0603

Produktinformasjon

Mål LxBxH  120x179x237 cm
Aldersgruppe  2+
Antall brukere 9
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.

ELEMENTS dekk er laget av 17,8 mm tykk HPL 
støttet av en unik designet aluminiumsramme 
med flere festemuligheter ved bruk av 
aluminiumskontakter. Hovedstolpene er laget av 
forgalvanisert stål av høy kvalitet med 
pulverlakkert toppfinish. Stolpene er lukket med 
kapsler med UV-stabilisert nylon (PA6).

ELEMENTS produkter er tilgjengelige i tre 
forskjellige fargekombinasjoner: klassisk blått 
og grønt, blomstre oransje og gult, lime og 
grønt.

 

Rider
PCE50121

Produktnummer PCE50121-0603

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 30 cm
Sikkerhetssone 18,1 m²
Total monteringstid 6,6
Utgraving 0,06 m³
Betong 0,00 m³
Forankringsdybde 
(standard)

60 cm

Forsendingsvekt 150 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
HPL 15 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

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). 

3 / 05/10/2023 Data kan endres uten forvarsel.



* 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/$web/prod/68b56a46-b3ec-4013-8628-8d4fa20ff7a3/PCE50121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4597cd97-d8f5-4c37-8258-8bc30ac6b80c/PCE50121_Side_EN.jpg
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