
Trader tarjoaa mukavan suljetun leikkitilan, joka 
antaa mahdollisuuden rauhallisempaan leikkiin. 
Paneelit tarjoavat mahdollisuuksia 
hiekkaleikkeihin, ja hiekkaa siirtävät suppilot 
kehittävät lapsen käsitystä esineiden 
pysyvyydestä. Lapsi oppii myös ymmärtämään, 
että vaikka hän ei näe jotakin, kuten putkessa 
olevaa hiekkaa, se on silti siellä. 

Hiekkataskupaneeli kehittää 
hienomotoriikkataitoja ja loogista ajattelua. 
Hiekkaa voi siirtää taskusta toiseen, kun ne on 
kohdistettu oikein. Hauskan sivupaneelin 
aukkojen läpi voi siirrellä esineitä, ja samalla se 
tarjoaa matalan kiipeilytoiminnon. Näin syntyy 
kaksi tilaa, sisäpuoli ja ulkopuoli. Kolme eri 
korkuista sivua edistävät sosiaalista 

vuorovaikutusta. Trader tarjoaa 
leikkimahdollisuuksia monille lapsille 
samanaikaisesti niin välineen sisä- kuin 
ulkopuolellakin.
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Trader
PCE50321

Tuotenumero PCE50321-0603

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  179x176x303 cm
Ikäryhmä  1+
Leikkikapasiteetti 6
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-katot on valmistettu 
kierrätettävästä polyeteenistä, jonka 
seinämänpaksuus on vähintään 5 mm, 
kestävyyden takaamiseksi kaikissa ilmasto-
olosuhteissa ympäri maailmaa. Terästankojen 
sisä- ja ulkopuoli on kuumasinkitty kestävyyden 
maksimoimiseksi.

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

 

Trader
PCE50321

Tuotenumero PCE50321-0603

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

46 cm

Turva-alue 17,1 m²
Asennusaika 7,5
Kaivanto 0,09 m³
Betonivalu 0,04 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

60 cm

Lähetyksen paino 165 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
Tolppa 10 vuotta
Kaarevat paneelit 10 vuotta
Sinkitty teräs Elinikäinen
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 %

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

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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Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA

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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