
Köpmannen skapar utrymme för lugnare lekar. 
Panelerna kan användas vid sandlek och 
trattarna transporterar sand, vilket stimulerar 
barnets förståelse för föremåls permanens – att 
objekt kan existera även utanför synfältet. 
Panelen med sandskopor främjar aktiviteter 
som tränar finmotoriken samt logisk tänkande. 
När skoporna placeras korrekt kan sanden 

flyttas mellan skoporna. Genom den roliga låga 
klätterpanelen med hål kan barnen skicka 
saker, eller så kan de klättra och krypa över 
den. Klätterpanelen skärmar av utrymmet och 
skapar en insida och en utsida. De tre sidorna 
har olika höjd, vilket skapar olika möjligheter för 
social interaktion. Många barn kan leka med 
Köpmannen, både på insidan och på utsidan.
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Köpmannen
PCE50321

Artikelnr. PCE50321-0603

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  179x176x303 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n n n



De välvda ELEMENTS-panelerna är gjutna av 
UV-stabiliserad återvinningsbar Polyeten med 
flera alternativ för inbyggda lekfunktioner som 
också säkerställer en stark konstruktion. Raka 
paneler är tillverkade av KOMPANs 19mm 
Polyeten EcoCore™ som är ett mycket hållbart, 
miljövänligt och återvinningsbart material.

ELEMENTS platform är tillverkade av 17.8mm 
tjock HPL och stöds av en unikt utformad 
aluminiumram med flera fästalternativ genom 
användning av aluminiumfästen. 
Huvudstolparna är tillverkade av högkvalitativt 
förgalvaniserat stål med pulverlackerad 
toppfinish.Toppar på stolpen är täckta med lock 
av UV-stabiliserad nylon (PA6).

ELEMENTS-taken är tillverkade av 
återvinningsbar Polyeten med en minsta 
väggtjocklek på 5 mm för att säkerställa hög 
hållbarhet i alla klimat runt om i världen. 
Stålrören är varmförzinkade inuti och utanpå för 
maximal hållbarhet.

ELEMENTS-produkter finns i tre olika 
färgkombinationer: klassisk blå & grön, blommig 
orange & gul, naturlig lime och grön.

 

Köpmannen
PCE50321

Artikelnr. PCE50321-0603

Installationsinformation
Max. fallhöjd 46 cm
Säkerhetsområde 17,1 m²
Total installationstid 7,5
Grävdjup (volym) 0,09 m³
Betong (volym) 0,04 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 165 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Böjda paneler 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Köpmannen
PCE50321
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

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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