
McKinley is an awesome play challenge, 
inviting all kids and attracting them back again 
and again, thanks to its impressive play 
opportunities at various levels. Ample thrilling 
and responsive climbing and balancing 
activities train the motor skills' ABC: Agility, 
Balance and Coordination. These are 
fundamental life skills for managing in today's 

world with spatial awareness, for example, vital 
in road safety. The high, high net bridge and 
the wild semi-open slide offer exhilarating play 
rewards after having increased self-esteem in 
conquering new heights. There is 360° climbing 
throughout the transparent, bouncy and sturdy 
play unit. Numerous nooks and crannies and 
meeting points create areas for social 

interaction. The high number of ground based 
features offers opportunities for all abilities to 
explore and enjoy.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.1 / 05/10/2023
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Speeltoestel - McKinley
PCE610121

Item nummer PCE610121-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH  1891x1608x582 cm
Leeftijdsgroep  4+
Speelcapaciteit 81
Kleuropties n n n



De gebogen ELEMENTS-panelen zijn gegoten 
uit UV-bestendig, recyclebaar PE en met 
meerdere opties voor ingebouwde 
spelaanleidingen die zorgen voor een sterke 
paneeloplossing. De rechte panelen zijn 
gemaakt van KOMPAN 19mm PE EcoCore™, 
een zeer duurzaam, milieuvriendelijk en 
recyclebaar materiaal.

De getoonde klimelementen zijn uit één stuk 
gegoten met een minimale wanddikte van 5 mm. 
De klimelementen zijn gemaakt van recyclebaar 
PE dat een hoge schokbestendigheid heeft over 
een breed temperatuurbereik wat zorgt voor 
vandalismebestendigheid op alle locaties.

De ELEMENTS-daken zijn gemaakt van 
recyclebaar PE met een minimale wanddikte 
van 5 mm om een hoge duurzaamheid in alle 
klimaten ter wereld te garanderen. De stalen 
buizen zijn van binnen en buiten thermisch 
verzinkt voor een maximale duurzaamheid.

De hoofdstaanders zijn gemaakt van 
hoogwaardig voorverzinkt staal met een 
gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de 
staanders is afgesloten met doppen gemaakt 
van UV-bestendig nylon (PA6).De 
grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een 
anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit 
gerecycled post-consumer afval, zoals visnetten 
en plastic. Alle vloeren worden ondersteund 
door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van 
koolstofarm aluminium en voorzien van 
meerdere bevestigingspunten. 

ELEMENTS kabels hebben zesstrengs 
staaldraden en een staaldraadkern. Elke streng 
is strak omwikkeld met PES-garen, dat op elke 
afzonderlijke streng wordt gesmolten. Wanneer 
de eerste wrijving de oppervlaktevezels heeft 
verwijderd, blijft er een hardere PES-coating 
over om elke streng te beschermen, waardoor 
de kabels zeer slijtvast en vandalismebestendig 
zijn.

ELEMENTS rubbermembranen zijn 
transportbanden die gemaakt zijn van lagen 
rubber vermengd met natuurrubber en SBR-
rubber. Ze zijn ingebed met lagen bepantsering 
van geweven PE en PA. De dikte van 8 mm 
zorgt voor een hoge duurzaamheid in elke 
omgeving.
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Item nummer PCE610121-0901

Installatie informatie
Max. valhoogte 278 cm
Veiligheidszone 211,0 m²
Totale installatietijd 93,9
Graafwerk (vol.) 2,92 m³
Benodigd beton 0,37 m³
Verankeringsdiepte 85 cm
Verzendingsgewicht 3.878 kg
Verankeringsopties Oppervlak a

In-ground a

Garantie informatie
EcoCore HDPE Levenslang
Staander 10 jaar
Gebogen panelen 10 jaar
Membraan 2 jaar
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCE610121-0901 9.860,30 3,22 39,90

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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