
Trader'en giver mulighed for roligere leg med 
sit fine lukkede legeområde. Panelerne 
understøtter sandleg, og de 
sandtransporterende tragte stimulerer barnets 
forståelse af objektets varighed - selv om man 
ikke kan se noget, som f.eks. sand i et rør, er 
sandet der stadig. Panelet med sandskovlen 
giver ekstra aktiviteter for finmotorikken, men 

træner også den logiske tænkning. Når sandet 
er placeret korrekt, kan det flyttes fra den ene 
skovl til den anden. Det sjove klatrepanel 
inviterer til at flytte ting gennem huller, men 
tilføjer også en lav klatre- og kravleaktivitet, der 
skaber to rum, inde og ude. De tre sider har 
forskellige højder, hvilket skaber forskellige 
punkter for social interaktion. Trader'en kan 

bruges af mange børn, både indenfor og 
udenfor.
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Trader
PCE50321

Varenr. PCE50321-0603

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  179x176x303 cm
Alder  1+
Antal brugere 6
Farvemuligheder n n n



De buede ELEMENTS-paneler er støbt af UV-
stabiliseret genanvendelig PE med flere 
muligheder for indbyggede spillefunktioner, der 
også sikrer en stærk panelløsning. Lige paneler 
er lavet af KOMPAN 19 mm PE EcoCore™, som 
er et meget holdbart, miljøvenligt og 
genanvendeligt materiale.

ELEMENTS-platforme er lavet af 17,8 mm tyk 
HPL, understøttet af en unik designet 
aluminiumsramme med flere 
monteringsmuligheder ved brug af 
aluminiumstik. Hovedstolperne er lavet af 
forgalvaniseret stål af høj kvalitet med 
pulverlakeret topfinish. Stolperne lukkes med 
hætter af UV-stabiliseret nylon (PA6).

ELEMENTS-tagene er lavet af genanvendelig 
PE med en mindste vægtykkelse på 5 mm for at 
sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden. 
Stålrørene er varmgalvaniseret indvendigt og 
udvendigt for maksimal holdbarhed.

ELEMENTS produkter fås i tre forskellige 
farvekombinationer: klassisk blå & grøn, 
blomstre orange & gul, naturlime og grøn.

 

Trader
PCE50321

Varenr. PCE50321-0603

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 46 cm
Faldområde 17,1 m²
Installationstid (timer) 7,5
Udgravningsmængde 0,09 m³
Betonmængde 0,04 m³
Forankringsdybde 60 cm
Fragtvægt 165 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
Buede paneler 10 år
Galvaniseret stål Livstid
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

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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