
Vau! Hämmästyttävä Kuusi Tornia Mega Deck 
tarjoaa runsaasti erilaisia kiipeily-, ryömimis-, 
liukumis- ja keinumiselämyksiä, jotka saavat 
lapset haluamaan palata uudestaan ja 
uudestaan. Maan tasolla leikkipaneelit ja 
riippumatot luovat hauskoja leikkipaikkoja 
hiljaisempaan leikkiin, kun taas puheputket 
kutsuvat sosiaaliseen leikkiin ystävien kanssa. 

Sen lisäksi, että se on valtavan hauskaa, 
monet tavat kiipeillä torniin harjoittavat lapsen 
lihaksia ja ristikkäiskoordinaatiota, mikä on 
tärkeää motorisille taidoille, joista on hyötyä 
myös mm. lukutaitojen kannalta. Kaikki 
jännittävät ja monipuoliset sillat harjoittelevat 
intensiivisesti tasapainoa, mikä hyödyttää 
lapsen motorisia taitoja ja siten kehonhallintaa. 

Jännittävät poistumisreitit liukumäestä 
palomiehentankoon sopivat sekä aroille että 
hurjemmille leikkijöille. Tällä välineellä 
leikkiminen harjoittaa tärkeitä fyysisiä taitoja. 
Se takaa myös hauskan leikin ystävien kanssa 
stimuloiden sosiaalis-emotionaalisia 
kehitysalueita.
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Kuusi tornia, Mega Deck
PCM610121

Tuotenumero PCM610121-0903

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  1233x1012x470 cm
Ikäryhmä  4+
Leikkikapasiteetti 65
Värivaihtoehdot n n n n



19 mm: n EcoCore ™ -paneelit. EcoCore ™ on 
erittäin kestävä, ympäristöystävällinen 
materiaali, joka ei ole ainoastaan   
kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu 
myös ytimestä, joka on valmistettu 100% 
kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.

Kaikkia kansia tukevat ainutlaatuiset vähähiiliset 
alumiiniprofiilit, joissa on useita 
kiinnitysvaihtoehtoja. Harmaat valetut kannet on 
valmistettu 75% kulutuksen jälkeisestä 
valtamerijätteen PP-materiaalista, ja niissä on 
luistamaton kuvio ja pinta.

Pääpylväitä, joissa on kuumasinkitty 
teräsjalusta, on saatavana eri materiaaleista: 
Painekyllästettyinä mäntypuutolppina. 
Terästolppina, jotka on esisinkitty sisä- ja 
ulkopuolelta ja joiden pinta on jauhemaalattu.  
Lyijyttöminä alumiinitolppina, väri anodisoitu. 
Greenline TexMade -tolppina, joissa on 100% 
kierrätettyä PE-materiaalia ja tekstiilijätettä.

Köydet on valmistettu UV-stabiloiduista 
polyesteriköysisäikeistä, jotka on sisältä 
vahvistettu teräsvaijerilla.  Polyesteripinta 
sulatetaan induktiivisesti jokaiselle säikeelle 
erinomaisen kulumisen kestävyyden 
saavuttamiseksi.

KOMPAN GreenLine versions are designed with 
ultimate environmentally friendly materials with 
lowest possible CO2e emission factor. TexMade 
post, EcoCoreTM panels of 100% post 
consumer recycled ocean waste and molded 
PP decks.

Liukumäen voi valita kuudessa eri värissä ja 
kolmesta eri materiaalista: Suorat tai kaarevat 
yksiosaiset valetut PE-liukumäet. Yhdistelmä, 
jossa EcoCore™-sivut ja ruostumaton teräs. 
Täysin ruostumatonta terästä yksiosaisena 
ilkivallankestävämpiä ratkaisuja varten.  

Kuusi tornia, Mega Deck
PCM610121

Tuotenumero PCM610121-0903

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

299 cm

Turva-alue 132,5 m²
Asennusaika 70,8
Kaivanto 1,72 m³
Betonivalu 0,40 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

90 cm

Lähetyksen paino 2.846 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
PP Decks 10 vuotta
Tolppa 10 vuotta
PE-liuku 10 vuotta
Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM610121-0903 5.788,20 2,71 51,20

PCM610121-0950 4.584,10 1,76 70,70

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).
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