
Somersault Ring je variantou oblíbené klasické 
hrazdy na hřišti. Pro děti a jejich rodiče je 
opakovaně neodolatelný. Díky Somersault 
ringu je spolupráce a sdílení ve více výškách 
zábavou. Vejde se na něj více uživatelů 
různých věkových kategorií a úrovní 
schopností. Somersault Ring vyhovuje řadě 
herních aktivit, visení za ruce, šplhání, 

houpání, trénování horní části těla a svalů 
tělesného jádra. Sezení na hrazdách s 
kamarády, sdílení, využívání sociálně-
emočních dovedností. Nebo salto. Skákání na 
Somersaultu trénuje u dětí propriocepci: 
uvědomění si, kde se nacházejí části těla a jak 
koordinovat pohyby, aby zvládly pohyb v 
prostoru. Trénuje také smysly pro prostor a 

rovnováhu, díky čemuž se dítě dokáže 
bezpečně orientovat ve svém okolí.
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Kruhová hrazda
PCM80821

Položka č. PCM80821-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  227x199x210 cm
Věková skupina  4+
Kapacita (uživatelé) 6
Možnosti barev n



Hlavní sloupky s ocelovou patkou z žárově 
zinkované oceli jsou k dispozici v různých 
materiálech: Tlakově impregnované sloupky z 
borovicového dřeva. Předem pozinkované 
uvnitř i vně s práškově lakovanými ocelovými 
sloupky s povrchovou úpravou. Bezolovnatý 
hliník s barevně eloxovaným povrchem. 
Greenline TexMade sloupky ze 100% 
postspotřebitelského recyklovaného PE a 
textilního odpadu.

Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované 
bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace 
zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v 
okolním prostředí a bezúdržbovost.

 

Kruhová hrazda
PCM80821

Položka č. PCM80821-0901

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 198 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

23,1 m²

Celková doba instalace 4,1
Objem výkopu 0,16 m³
Objem betonu 0,07 m³
Hloubka základu 
(standard)

85 cm

Hmotnost dodávky 130 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Sloupek 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM80821-0901 322,20 3,33 46,60

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/13932984-a0fd-49c6-8dcd-692a55dda801/PCM80821_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6e68fa73-a2fa-45b2-8ba4-2fcedd07aa6e/PCM80821_Side_EN.jpg
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