
WOW!!! Karuzela Hulajnoga sprawia, że dzieci 
aż piszczą z radości: Obraca się, mile łaskocze 
w brzuchu i jest wystarczająco przestronna, 
aby pomieścić kilkoro przyjaciół. Społeczny 
urok dla dzieci jest oczywisty: można być 
aktywnym i blisko siebie. To ćwiczy empatię, 
współpracę i umiejętność zachowania 
kolejności. Fizyczna zabawa i trening podczas 

wirowania jest głównym czynnikiem zabawy. 
Punkt obrotu znajduje się w centrum, dzięki 
czemu dzieci mogą regulować prędkość 
wirowania, popychając się lub przyciągając do 
ruchu. Ćwiczy to logiczne myślenie: 
przyspieszanie poprzez pochylanie się do 
środka lub zwalnianie poprzez odchylanie się 
od niego. Obroty ćwiczą zmysł równowagi, 

który jest podstawą wszystkich innych 
umiejętności. Dobrze wyćwiczony zmysł 
równowagi pomaga dzieciom bezpiecznie 
poruszać się po świecie, np. zapobiega 
upadkom podczas aktywnej zabawy. 
Popychanie i bieganie pomaga rozwijać 
mięśnie rąk i nóg oraz układ krążenia dzieci, a 
skakanie na i z karuzeli buduje gęstość kości.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Karuzela Scooter
PCM160

Nr produktu PCM160-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  80x79x94 cm
Grupa wiekowa  4+
Max. Ilość Osób 3
Dostępne kolory n n n n



Słupki wykonane są z wysokiej jakości stali 
galwanizowanej ogniowo z opcjonalnym 
malowaniem proszkowym. Galwanizacja 
zapewnia idealną odporność na korozję i 
wymaga minimalnych nakładów na 
konserwację.

Górny uchwyt wykonany jest ze stali 
galwanizowanej i pokryty miękką gumą PUR z 
wyżłobieniami, które zapewniają pewny chwyt w 
trakcie bujania.

Konstrukcja systemu łożysk z podwójnym 
rzędem łożysk kulkowych poprzecznych z 
gumowymi plombami jest bardzo wytrzymałym 
rozwiązaniem. Całkowicie zamknięty system 
łożysk jest dożywotnio naoliwiony i wolny od 
konserwacji.

Wszystkie platformy wspierane są przez 
wyjątkowo zaprojektowaną spawaną stalową 
ramę, która jest galwanizowana ogniowo i ma 
wiele punktów łączeniowych. Platforma z 
Laminatu Wysokociśnieniowego (HPL) o 
grubości 17,8mm odporna jest na ścieranie i 
posiada wyjątkową powierzchnie 
antypoślizgową KOMPAN.

Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, 
przyjazny środowisku, który nie tylko może być 
poddany procesowi recyklingu, ale również jego 
podstawa wykonana jest w 100% z recyklingu 
materiału pokonsumenckiego z odpadów 
opakowań żywnościowych.

 

Karuzela Scooter
PCM160

Nr produktu PCM160-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 100 cm
Strefa bezpieczeństwa 18,1 m²
Czas instalacji 2,5
Objętość wykopu 0,44 m³
Objętość betonu 0,25 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 147 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Słup 10 lat
EcoCore HDPE Dożywotnia
HPL 15 lat
Komponenty z PUR 10 lat
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 %

PCM160-0901 207,60 2,54 43,00

PCM160-0950 206,00 2,52 43,70

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

Karuzela Scooter
PCM160
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/14d5ce5a-4d48-4474-807d-d8e30fbe183f/PCM160_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/add48edb-9a05-44ef-bf9b-bb4f3149a266/PCM160_Side_EN.jpg
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