
Houpací ulička nesmírně láká děti, aby si 
vyzkoušely své balanční schopnosti. Díky 
citlivým vodorovným kládám bude mít hřiště 
opakovaný úspěch. Při každém kroku, který 
dítě udělá, trénuje důležité fyzické dovednosti: 
používání smyslu pro rovnováhu, napínání 
svalů chodidel, nohou, tělesného jádra a paží 
pro nastavení rovnováhy. Pro méně trénované 

chodce na lávce jsou boční trámy vítanou 
oporou. Chůze po kymácivém mostě je také 
vysoce společenským zážitkem. Díky 
propojeným horizontálním a vertikálním 
nosným řetězům děti cítí pohyby všech 
ostatních dětí na mostě. Tento prvek zvyšuje 
fyzickou náročnost udržení rovnováhy při 
přecházení mostu. Navíc podněcuje 

spolupráci, vyjednávání, střídání a 
ohleduplnost. To jsou důležité sociálně-emoční 
životní dovednosti při navazování přátelství.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Položka č. PCM80921-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  121x229x125 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 2
Možnosti barev n n n 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.

Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je 
vysoce odolný materiál šetrný k životnímu 
prostředí, který je nejen po použití 
recyklovatelný, ale také se skládá z jádra 
vyrobeného ze 100% recyklovaného 
spotřebního materiálu z potravinových obalů.

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

TexMade slouží jako stupňovité tyče ze 100% 
recyklovaného PE a textilního odpadu.

Verze KOMPAN GreenLine jsou navrženy z 
materiálů šetrných k životnímu prostředí s 
nejnižším možným emisním faktorem CO2e. 
Sloupek TexMade, panely EcoCoreTM ze 100% 
postspotřebitelského recyklovaného odpadu z 
oceánu a lisované desky z PP.

Řetězy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
nerezové oceli pro zajištění odolnosti produktu.
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 38 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

19,8 m²

Celková doba instalace 7,5
Objem výkopu 0,71 m³
Objem betonu 0,38 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 184 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
EcoCore HDPE Celoživotní
Sloupek 10 let
Řetězy 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 %

PCM80921-0901 298,00 2,17 67,90

PCM80921-0950 225,70 1,49 80,80

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/$web/prod/6d01048b-8683-4c43-89cb-8e72e525bfd1/PCM80921_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a2941277-98ef-46dd-83d6-ccab02c50b20/PCM80921_Side_EN.jpg
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