
Wow! Penta Climber tiltrækker børn med det 
samme. Med sit brede udvalg af udfordrende 
aktiviteter opfordrer Penta Climber børnene til 
at lege i længere tid og komme tilbage igen og 
igen. Dens varierede klatrefunktioner træner 
kropsopfattelsen og koordinationen på tværs af 
kroppen. Disse motoriske færdigheder er 
grundlæggende for at kunne navigere sikkert i 

verden, og de påvirker også 
læsefærdighederne. Klatrevæggen og de 
mange klatremuligheder giver udfordringer til at 
bevæge sig både opad og på tværs, hvilket 
træner musklerne. Det horisontale net er et 
fantastisk og gennemsigtigt sted til pauser og 
snakkende leg. Glidestangen og 
brandmandsstangen er spændende udgange, 

og nedspringning opbygger knogletætheden. 
Udover al klatringen og glideturen er der 
masser af muligheder for at socialisere og få 
venner - hvilket øger legens varighed.
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Penta Climber
PCM81321

Varenr. PCM81321-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  287x322x253 cm
Alder  6+
Antal brugere 8
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.

Aktiviteterne er fremstillet i rustfrit stål af høj 
kvalitet. Stålet rengøres ved en 
bejdsningsproces efter fremstillingen for at sikre 
en glat og ren overflade.

 

Penta Climber
PCM81321

Varenr. PCM81321-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 223 cm
Faldområde 27,3 m²
Installationstid (timer) 9,1
Udgravningsmængde 1,21 m³
Betonmængde 0,59 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 271 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 %

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

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

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