
Karuzela Turbo to hit placu zabaw, który 
sprawi, że dzieci będą do niego wracać 
wielokrotnie. Dzięki responsywnym 
pierścieniom, które obracają się wokół własnej 
osi, a także wokół słupa, Karuzela Turbo 
natychmiast przyciąga dzieci. Podczas 
wiszenia na rękach lub głową w dół mięśnie 
górnej części ciała i rdzenia dzieci są stale w 

pracy. Trenuje to równocześnie mięśnie górnej 
części ciała, jak i świadomość przestrzenną. Ta 
umiejętność jest ważna dla pewnego 
poruszania się po świecie. Skacząc w dół, 
obracając przyjaciół wokół i pokonując drogę w 
górę ponownie aktywizuje się umiejętności 
motoryczne dzieci, mięśnie, krążenie i buduje 
się ich gęstość kości. To wszystko rozwija się 

przez cały okres dzieciństwa, więc im więcej 
zabawy, tym więcej zysku. Stopnie wspierają 
dzieci o różnym wzroście, aby uzyskać dostęp 
do funkcji wirowania. Pierścienie zapewniają 
dużą pojemność zabawy, co z kolei pobudza 
do rywalizacji, współpracy i podejmowania 
decyzji. To buduje społeczno-emocjonalną 
wiedzę i przyjaźnie na całe życie.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Karuzela Turbo
PCM161

Nr produktu PCM161-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  233x211x232 cm
Grupa wiekowa  6+
Max. Ilość Osób 9
Dostępne kolory n n n



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo 
wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. 
Ocynkowanie ma doskonałą odporność na 
korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga 
niewielkiej konserwacji.

Malowanie proszkowe na warstwie galwanizacji 
jest wykonywane w dwuetapowo: lekkie 
szlifowanie i czyszczenie, malowanie proszkowe 
– grubość - 70-120 µm.

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.

Schody wykonane są z PUR. Wszystkie 
komponenty zachowują swoje właściwości w 
temperaturze od -30°C to 60°C. Wszystkie 
materiały są stabilizowane do maksimum bez 
użycia metalowych stabilizatorów.

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.  

Karuzela Turbo
PCM161

Nr produktu PCM161-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 100 cm
Strefa bezpieczeństwa 30,1 m²
Czas instalacji 3,9
Objętość wykopu 0,45 m³
Objętość betonu 0,12 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 261 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dożywotnia
Górna Warstwa Farby 10 lat
Komponenty z PUR 10 lat
Konstrukcja Łożyska 5 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 %

PCM161-0901 431,20 2,95 46,10

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/$web/prod/8d09dd98-5b1d-4a58-8e63-795b3d38c9cb/PCM161_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/880863d4-d171-4a62-83e5-a72fdd8e21c3/PCM161_Side_EN.jpg
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