
Miner tiltrekker seg barn med sine forskjellige 
farger. Antallet sandlekeaktiviteter gjør at barna 
kommer tilbake igjen og igjen. Den bevegelige 
trakten kan transportere sand inn i silen eller la 
den renne gjennom til den nedre trakten. Dette 
stimulerer barnets forståelse for utholdenhet og 
logisk tenkning. Ved å løfte sanden fra bakken 
og videre bidrar til å bygge armstyrke. De to 

bordhøydene gjør samarbeid mulig for ulike 
aldre: de yngste kan bruke det nederste bordet 
som støtte for stående. I tillegg skaper det en 
god plass for arbeid med materialer. Den 
tosidige Miner er et kompakt tillegg til enhver 
lekeplass, og gir rom for barn på alle nivåer til å 
leke sammen, fra alle kanter.

Data kan endres uten forvarsel.1 / 05/10/2023

4 7 2 2

Minor
PCE50221

Produktnummer PCE50221-0603

Produktinformasjon

Mål LxBxH  140x50x210 cm
Aldersgruppe  1+
Antall brukere 3
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.

 

Minor
PCE50221

Produktnummer PCE50221-0603

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 0 cm
Sikkerhetssone 12,1 m²
Total monteringstid 4,8
Utgraving 0,06 m³
Betong 0,00 m³
Forankringsdybde 
(standard)

60 cm

Forsendingsvekt 59 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
Galvanisert stål Livstids
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
%

PCE50221-0603 122,40 2,77 45,10

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). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Minor
PCE50221
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6b3a9733-cd5b-4dec-bea9-392f8e20dcce/PCE50221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f8767b81-8824-4e17-a546-2da2770586ce/PCE50221_Side_EN.jpg
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