
Páni! Prolézačka Penta Climber děti okamžitě 
zaujme. Díky vysoké koncentraci náročných 
aktivit vybízí Penta Climber děti k delší hře a k 
opakovaným návratům. Jeho rozmanité 
lezecké prvky trénují propriocepci a koordinaci 
napříč tělem. Tyto motorické dovednosti jsou 
zásadní pro bezpečnou orientaci ve světě a 
ovlivňují také čtenářské dovednosti. Lezecká 

stěna, lezecká trubka a šplhací tyč přidávají 
výzvy pro pohyb nahoru i napříč, čímž trénují 
svaly. Horizontální síť nabízí skvělý a 
přehledný cíl pro přestávky a povídací hru. 
Zábradlí a hasičská tyč jsou napínavé výstupy 
a skákání dolů buduje hustotu kostí. Kromě 
všeho toho lezení a klouzání je zde spousta 
příležitostí k socializaci a navazování přátelství 

- což prodlužuje dobu hry.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Pětinásobná prolézačka
PCM81321

Položka č. PCM81321-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  287x322x253 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 8
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.

Lana jsou vyrobena z UV stabilizovaných PES 
pramenů lana s vnitřní výztuhou ocelovým 
lankem. Polyesterový obal je indukčně nataven 
na každý pramen, aby se získala vynikající 
odolnost proti opotřebení a roztržení.

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.

Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě 
vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily 
hladké a čisté skluzové povrchy.

 

Pětinásobná prolézačka
PCM81321

Položka č. PCM81321-0901

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 223 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

27,3 m²

Celková doba instalace 9,1
Objem výkopu 1,21 m³
Objem betonu 0,59 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 271 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
EcoCore HDPE Celoživotní
Sloupek 10 let
Lana & sítě 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 %

PCM81321-0901 644,00 3,11 52,20

PCM81321-0950 475,70 1,87 76,10

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

Pětinásobná prolézačka
PCM81321

4 / 05/10/2023 Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/f7b7b4d2-8256-49c7-a87e-aefa240ebd4f/PCM81321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b4220a6e-c228-46f6-933b-f37f1ef9e730/PCM81321_Side_EN.jpg
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