
Wow! Penta Climber tiltrekker seg barn 
umiddelbart. Med sin høye konsentrasjon av 
utfordrende aktiviteter, oppmuntrer Penta 
Climber barn til å leke lenger og komme tilbake 
igjen og igjen. Dens varierte klatrefunksjoner 
trener propriosepsjon og koordinasjon på tvers 
av kroppen. Disse motoriske ferdighetene er 
grunnleggende for å navigere i verden sikkert, 

og de påvirker også leseferdighetene. 
Klatreveggen og klatrestangen gir utfordringer 
for å bevege seg oppover så vel som på tvers. 
Horisontalnettet tilbyr et flott og transparent 
reisemål for pauser og pratsom lek. 
Rekkverkstengene og brannmannstangen er 
spennende utganger, og nedhoppingen bygger 
opp bentetthet. Bortsett fra all klatringen og 

glidingen, er det mange muligheter for sosialt 
samvær og vennskap – noe som øker 
leketiden.
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Penta Climber
PCM81321

Produktnummer PCM81321-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH  287x322x253 cm
Aldersgruppe  6+
Antall brukere 8
Fargevalg n n n n



Hovedstolper med varmgalvanisert stålfot er 
tilgjengelig i ulike materialer: Trykkimpregnerte 
furutre; forgalvanisert utvendig og på innsiden 
med pulverlakkert stålpinne; blyfritt aluminium 
med farge-anodisert overflatebehandling; eller 
Greenline TexMade stolper produsert av 100% 
resirkulert forbruksavfall fra PE og tekstil.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slitesterkt, miljøvennlig materiale, som 
ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også 
består av en kjerne som er produsert av 100% 
resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.

Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden 
og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har 
utmerket korrosjonsmotstand i utendørse 
miljøer og krever lite vedlikehold.

Tauet er laget av UV-stabiliserte PES-tautråder 
med indre stålkabelarmering. Innpakningen i 
polyester smeltes induktivt på hver streng for å 
oppnå god slitestyrke.

KOMPAN GreenLine består av miljøvennlige 
materialer, som er produsert med lavest mulig 
CO2- utslipp; TexMade stolper og EcoCoreTM 
paneler som er produsert av 100% resirkulert 
forbruksavfall fra havet og formstøpte PP-
platåer

Aktivitetene i rustfritt stål er laget av høy 
kvalitet. Stålet rengjøres etter produksjon for å 
sikre glatte og rene skliflater.

 

Penta Climber
PCM81321

Produktnummer PCM81321-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 223 cm
Sikkerhetssone 27,3 m²
Total monteringstid 9,1
Utgraving 1,21 m³
Betong 0,59 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 271 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Galvanisert stål Livstids
EcoCore HDPE Livstids
Stolpe 10 år
Tau & nett 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Penta Climber
PCM81321
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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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