
Kuperkeikkakehä on muunnelma klassisesta 
leikkipuistosuosikista. Lapset ja heidän 
vanhempansa eivät voi vastustaa sitä. 
Kuperkeikkakehä tekee yhteistyöstä ja 
jakamisesta hauskaa monilla eri tasoilla. Siihen 
mahtuu paljon eri-ikäisiä ja -kykyisiä käyttäjiä. 
Kuperkeikkakehällä voi leikkiä monin eri tavoin, 
kuten riippua käsivarsien varassa, kiipeillä ja 

huojua, mikä vahvistaa ylä- ja keskivartalon 
lihaksia. Tangoilla istuminen  ystävien kanssa 
rohkaisee jakamiseen ja sosiaalis-
emotionaalisten taitojen käyttämiseen. Siinä voi 
tehdä myös kuperkeikkoja, joka kehittää lasten 
asentoaistia: tietoisuutta siitä, missä 
ruumiinosat ovat ja kuinka liikkeitä 
koordinoidaan niiden hallitsemiseksi. Se 

kehittää myös tilanhahmotuskykyä ja 
tasapainoa, jotka auttavat lapsia navigoimaan 
ympäristössään turvallisesti.
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Kuperkeikkakehä
PCM80821

Tuotenumero PCM80821-0901

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  227x199x210 cm
Ikäryhmä  4+
Leikkikapasiteetti 6
Värivaihtoehdot n



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.

Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja 
ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa 
erinomaisen korroosionkestävyyden 
ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.

 

Kuperkeikkakehä
PCM80821

Tuotenumero PCM80821-0901

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

198 cm

Turva-alue 23,1 m²
Asennusaika 4,1
Kaivanto 0,16 m³
Betonivalu 0,07 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

85 cm

Lähetyksen paino 130 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
Sinkitty teräs Elinikäinen
Tolppa 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 %

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

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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