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Kód výrobku:

Název:

Provedení:

DA 0092 F.04

Modřín, tenkovrstvá olejová lazura

Herní prvek obsahuje:
- EKOpanel, EKObludiště
- dřevěnou konstrukci z modřínového masivu
- dvě dřevěná dveřní křídla, výplně dveří z plexiskla
- texty s označením materiálů a uvedením poločasu rozpadu
- bludiště - tabuli z třívrstvého polyetylenu
- tři pohyblivé předměty - sklenice, plastová láhev, papír
- plastovou stříšku, ochrannou krytku hranolu
- tři ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování

Materiálové provedení:
Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových 
modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Plastové prvky jsou vyrobeny
z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost, barevnou stálost a velmi 
dlouhou životnost. Ochrana dřevěných prvků je provedena tenkovrstvou 
lazurou OSMO na bázi přírodních olejů pro venkovní použití. Tato lazura je 
vhodná pro dětské hračky v souladu s požadavky normy ČSN EN 71-3. 
Zařízení je certifikováno a splňuje veškerá kritéria stanovená platnými 
normami a předpisy EU a ČR (ČSN EN 1176).
Naučte děti, proč je třídění odpadu důležité. Výukový EKOpanel umožňuje 
vystavit různé druhy odpadu, se kterými se děti běžně setkávají, 
aby si ve spolupráci s učitelkami nebo rodiči uvědomily, jak dlouho zůstane 
odpad v přírodě, než se rozloží a proč je tedy důležité ho třídit. Na EKObludišti 
si děti dle tvaru vyberou typ odpadu a hledají s ním cestu bludištěm do 
správného kontejneru. Musí tedy u hry přemýšlet. Aby se ale rozhodly správně 
a správnou znalost si upevňovaly, poslouží jim jako nápověda barevné 
puntíky,díky kterým správnou cestu jistě najdou. Pomocí EKOpanelu s 
herním EKObludištěm se děti budou hravě učit PROČ a zároveň JAK třídit 
odpad.

Věková kategorie: 

Rozměry  d/š/v (cm)

Bezpečnostní zóna  d/š (cm)

Maximální výška pádu (cm)

Dopadová plocha (m2)

od 2 let

360 x 25 x 170

650 x 315
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