
Trio Climber er en favorit på legepladsen blandt 
skolebørn. De tiltrækkes straks af den tætte, 
alsidige aktivitetsplatform. Takket være de 
forskellige klatremuligheder med 
armgangsstationer, rebstiger og en stabil 
klatrevæg har alle børn en chance for at være 
aktiv. Åbenheden i designet indbyder også til 
samtale og social interaktion på tværs af Trio 

Climber. Dette understøtter børnenes socio-
emotionelle udvikling og inviterer alle ind. Med 
sin kombination af aktiviteter stimulerer Trio 
Climber børnenes krydskoordination, styrke og 
knogletæthed. Alle disse evner udvikles til livet 
gennem barndommen. Så jo mere de leger, jo 
mere får de.
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Trio Climber
PCM81221

Varenr. PCM81221-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  337x348x230 cm
Alder  6+
Antal brugere 19
Farvemuligheder n n n n



Hovedstolper med varmgalvaniseret stålfod fås i 
forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede 
fyrretræsstolper, 2) Stålstolper forgalvaniseret 
indvendig og udvendig med pulverlakeret 
topfinish, 3) Blyfri aluminium med 
farveanodiseret topfinish og 4) Greenline 
TexMade-stolper fremstillet af 100% genanvendt 
PE og tekstilaffald.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt 
og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen 
har fremragende korrosionsbestandighed i 
udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Rebene er fremstillet af UV-stabiliserede PES-
rebstrenge med stålforstærkning. 
Polyesterindpakningen smeltes på hver streng 
for at opnå fremragende slidstyrke.

KOMPANs GreenLine-redskaber er designet 
udelukkende med de mest miljøvenlige 
materialer og med lavest mulige CO2e-
udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler 
af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet 
samt PP-gulve.  
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Installationsinformation
Maks. faldhøjde 224 cm
Faldområde 42,1 m²
Installationstid (timer) 9,9
Udgravningsmængde 1,58 m³
Betonmængde 0,75 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 375 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
Reb & net 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM81221-0901 838,90 3,00 50,70

PCM81221-0950 614,00 1,78 73,90

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ac37e2c9-26b9-42e4-9be0-f82c624ba199/PCM81221_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/23cd829f-06ba-419a-87e5-2880896dee9e/PCM81221_Side_EN.jpg
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