
Obchodník s jemným uzavřeným prostorem pro 
hraní je příležitostí pro klidnější hru. Panely 
podporují hru s pískem a trychtýře na přepravu 
písku podněcují dětské chápání stálosti 
objektů: i když něco není vidět, například písek 
v trubce, písek tam stále je. Panel s lopatkou 
na písek přidává aktivity pro jemnou motoriku, 
ale také trénuje logické myšlení. Při správném 

umístění lze písek přesouvat z jedné lopatky 
do druhé. Zábavný panel na lezení vybízí k 
přesouvání věcí skrz otvory, ale také přidává 
aktivitu nízké lezení a přelézání, čímž vytváří 
dva prostory: vnitřní a vnější. Tři strany mají 
různou výšku, což vytváří různorodé body pro 
sociální interakci. Obchodníka může využívat 
mnoho dětí, a to jak uvnitř, tak venku.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Obchodník
PCE50321

Položka č. PCE50321-0603

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  179x176x303 cm
Věková skupina  1+
Kapacita (uživatelé) 6
Možnosti barev n n n



Zakřivené panely řady ELEMENTS jsou 
vyrobeny z UV stabilizovaného recyklovatelné 
PE, s několika možnostmi zabudovaných 
herních prvků, a zajišťuje také solidní panelové 
řešení. Rovné panely jsou vyrobeny z 19 mm 
PE EcoCore™ od společnosti KOMPAN, což je 
vysoce odolný, ekologický a recyklovatelný 
materiál.

Plošiny řady ELEMENTS jsou vyrobeny z HPL o 
tloušťce 17,8 mm a podepřeny jedinečným 
hliníkovým rámem s více možnostmi upevnění 
pomocí hliníkových konektorů. Hlavní sloupky 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitní předzinkované 
oceli s vrchní práškovou povrchovou úpravou. 
Vrcholy sloupků jsou uzavřeny krytkami z UV 
stabilizovaného nylonu (PA6).

Střechy řady ELEMENTS jsou vyrobeny z 
recyklovatelného PE s minimální tloušťkou 
stěny 5 mm, aby byla zajištěna vysoká životnost 
ve všech klimatických podmínkách po celém 
světě. Ocelové trubky jsou žárově zinkovány 
uvnitř i vně, aby byla zajištěna maximální 
životnost.

Produkty řady ELEMENTS jsou k dispozici ve 
třech různých barevných kombinacích: klasická 
modrá a zelená, rozkvetlá oranžová a žlutá, 
přírodní limetková a zelená.

 

Obchodník
PCE50321

Položka č. PCE50321-0603

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 46 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

17,1 m²

Celková doba instalace 7,5
Objem výkopu 0,09 m³
Objem betonu 0,04 m³
Hloubka základu 
(standard)

60 cm

Hmotnost dodávky 165 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
EcoCore HDPE Celoživotní
Sloupek 10 let
Zakřivené panely 10 let
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE50321-0603 337,60 2,61 34,70

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška

Obchodník
PCE50321
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4fec7a5b-12af-4437-bec6-c3e0ba03fde7/PCE50321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/69307d09-6651-4b0d-a61c-fc351bd0765e/PCE50321_Side_EN.jpg
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