
Trader, z delikatną zamkniętą przestrzenią do 
zabawy, jest okazją do spokojniejszej zabawy. 
Panele wspierają zabawę piaskiem, a lejki do 
transportu piasku stymulują zrozumienie przez 
dziecko stałości przedmiotu: mimo że czegoś 
nie widać, jak np. piasku w rurze, piasek nadal 
tam jest. Panel z szufelką do piasku dodaje 
aktywności dla drobnych umiejętności 

motorycznych, ale także trenuje logiczne 
myślenie. Przy odpowiednim ustawieniu piasek 
można przesypać z jednej szufelki do drugiej. 
Panel wspinaczkowy zachęca do przesuwania 
przedmiotów przez otwory, ale także dodaje 
niską aktywność wspinania się i czołgania, 
tworząc dwie przestrzenie: wewnętrzną i 
zewnętrzną. Trzy strony mają różne wysokości, 

generując różne punkty do interakcji 
społecznych. Trader może być używany przez 
wiele dzieci, zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023

1 5 2 2

6 3 3

Handlowiec
PCE50321

Nr produktu PCE50321-0603

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  179x176x303 cm
Grupa wiekowa  1+
Max. Ilość Osób 6
Dostępne kolory n n n



Zaokrąglone panele ELEMENTS są formowane 
z Polietylenu (PE) stabilizowanego UV z 
wieloma opcjami dodawania elementów 
zabawowych co sprawia, że są bardzo 
wytrzymałe. Proste panele wykonane są z 
19mm EcoCore™, który jest wytrzymały, 
przyjazny środowisku i można go poddać 
recyklingowi.

Platformy ELEMENTS wykonane są z laminatu 
HPL o grubości 17,8 mm, wspartego na 
unikalnie zaprojektowanej ramie aluminiowej z 
wieloma możliwościami mocowania za pomocą 
aluminiowych łączników. Główne słupki 
wykonane są z wysokiej jakości stali wstępnie 
ocynkowanej z malowanym proszkowo 
wykończeniem. Wierzchołki słupków zamknięte 
są kapturkami z nylonu stabilizowanego na UV 
(PA6).

Dachy ELEMENTS wykonane są z 
pochodzącego z recyklingu PE (Polietylen) z 
minimalną grubością ścian 5mm, aby zapewnić 
wytrzymałość we wszystkich klimatach na 
całym świecie. Stalowe rury są galwanizowane 
ogniowo od wewnątrz i na zewnątrz co daje 
maksymalną wytrzymałość.

Produkty z linii ELEMENTS dostępne są w 
trzech wersjach kolorystycznych: klasyczny 
niebieski & zielony, pomarańczowy & żółty oraz 
limonkowy & zielony.
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Nr produktu PCE50321-0603

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 46 cm
Strefa bezpieczeństwa 17,1 m²
Czas instalacji 7,5
Objętość wykopu 0,09 m³
Objętość betonu 0,04 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

60 cm

Waga przesyłki 165 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
Słup 10 lat
Zaokrąglone Panele 10 lat
Galw. Stal Dożywotnia
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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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