
Ilość wartości zabawy w Wieży Triple Play 
będzie inspirować do wielokrotnej zabawy. 
Wymagające atrakcje skupiają się wokół 
balansowania, koordynacji krzyżowej i 
ekscytującego szybowania. Wspinaczka 
pomaga trenować mięśnie górnych partii ciała i 
koordynację krzyżową u dzieci. Jest to 
podstawa, aby pewnie i bezpiecznie poruszać 

się po świecie. Zmysły równowagi i przestrzeni 
są testowane na rozpiętym na poziomie moście 
balansowym i na zabawnych poręczach. Na 
drugiej wieży, śmiały słup strażacki sprowadza 
dzieci na ziemię w mgnieniu oka. Duża siatka 
do wspinaczki ma oczka, przez które można 
się wspinać - to kolejny ruch koordynacyjny. 
Szczeble są wystarczająco szerokie, aby dzieci 

mogły usiąść, spotkać się i wymienić. Czysta 
zabawa i wspaniałe doświadczenia treningowe 
w jednym elemencie zabawy.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Potrójna Wieża Play
PCM311321

Nr produktu PCM311321-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  487x460x380 cm
Grupa wiekowa  4+
Max. Ilość Osób 17
Dostępne kolory n n n n



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.

Wszystkie platformy są wsparte na unikalnych 
profilach aluminiowych o niskiej zawartości 
węgla z wieloma opcjami mocowania. Pomosty 
w kolorze szarym wykonane są w 75% z 
poużytkowego materiału PP pochodzącego z 
odpadów oceanicznych, a ich powierzchnia ma 
antypoślizgowy wzór i fakturę.

Główne słupy ze stopą stalową ocynkowaną 
ogniowo są dostępne w różnych wersjach 
materiałowych: słupki z drewna sosnowego 
impregnowanego ciśnieniowo. Wstępnie 
ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ze 
stalowymi słupkami malowanymi proszkowo. 
Aluminium bezołowiowe z z anodyzowanym 
kolorem górnym wykończeniem. Słupy 
Greenline TexMade wykonane w 100% z 
poużytkowego przetworzonego PE i odpadów 
tekstylnych.

Liny wykonane są ze stabilizowanych 
promieniami UV splotów PES z wewnętrznym 
wzmocnieniem z linek stalowych. Owijka 
poliestrowa jest indukcyjnie wtapiana w każdą 
żyłę, co zapewnia doskonałą odporność na 
zużycie i rozerwanie.

Wersje KOMPAN GreenLine zostały 
zaprojektowane z materiałów najbardziej 
przyjaznych dla środowiska o najniższym 
możliwym współczynniku emisji CO2e. Słup 
TexMade, panele EcoCoreTM w 100% z 
odpadów oceanicznych pochodzących z 
recyklingu odpadów pokonsumenckich i 
pokłady z formowanego PP.

Zjeżdżalnie można wybrać w sześciu różnych 
kolorach i z trzech materiałów: Proste lub 
zakrzywione jednoczęściowe, formowane 
zjeżdżalnie z PE. Połączone ścianki boczne 
EcoCore™ i stal nierdzewna. Pełna stal 
nierdzewna w jednoczęściowej konstrukcji dla 
bardziej odpornych na wandalizm rozwiązań.

 

Potrójna Wieża Play
PCM311321

Nr produktu PCM311321-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 224 cm
Strefa bezpieczeństwa 48,5 m²
Czas instalacji 19,6
Objętość wykopu 0,77 m³
Objętość betonu 0,17 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 728 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
PP Decks 10 lat
Słup 10 lat
Zjeżdżalnia z PE 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 %

PCM311321-0901 1.515,30 2,78 53,80

PCM311321-0950 1.114,70 1,66 75,60

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

Potrójna Wieża Play
PCM311321
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c62f73a9-4d90-490d-b82b-0a1f7f73591d/PCM311321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51a98d9-4dc3-460d-824e-34fab6d111c1/PCM311321_Side_EN.jpg
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