KOMPANIN
KEVÄTKEVENNYS

ALENNUKSET
JOPA

-50%!
Voimassa
31.5.2022 asti

KOHTI VIHREÄMPÄÄ
KEVÄTTÄ!
PALJON LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEITÄ TARJOUSHINTAAN
Leikkiminen, liikkuminen ja raitis
ilma sopivat eriomaisesti yhteen ja
luovat yhdessä universaalin hyvän
olon reseptin. Erityisesti kohti kesää
mentäessä ulkona leikkiminen
ja treenaaminen on entistäkin
mukavampaa. Luonto alkaa kevään
tullen vihertää ja me haluamme
auttaa myös sinua tekemään
vihreämmän valinnan leikkipaikkaa
rakentaessasi!
KOMPANin uuden GreenLinetuotesarjan valmistusmateriaaleissa
on hyödynnetty muun muassa
valtamerijätettä, tekstiilijätettä sekä
kierrätysmuovijätettä. GreenLine-
tuotteemme vähentävät hiilidioksidi

päästöjä noin 50% vuoden 2014
vastaaviin tuotteisiin verrattuna,
ja tarjoavat siten lapsille leikin ja
liikunnan lisäksi myös valoisamman
tulevaisuuden.
Tästä esitteestä löydät joukon
ulkoleikki- ja ulkoliikuntavälineitä,
jotka haluamme tarjota sinulle
kevennetyin keväthinnoin!
Esittelemme myös valmiita esimerk
kejä leikkipuisto- ja ulkokuntosali
kokonaisuuksista, jotka tarjoamme
nyt edulliseen pakettitarjoushintaan.

lisuutensa lisäksi tuovat leikin ja
liikunnan riemua kaikenikäisille,
kehittäen samalla tärkeitä fyysisiä,
sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja.
Tarjoustuotteista löydät myös
uusia painopakallisia ulkokuntoilu
välineitämme sekä Robinia-sarjan
luonnonmukaisia leikkipuisto
välineitä.

Luodaanko yhdessä upea,
innostava, vastuullinen ja
asukkaiden terveyttä edistävä
virkistyspaikka?

Olemme valinneet tarjoustuotteiksi
joukon ympäristöystävällisiä
GreenLine-tuotteita, jotka vastuul

Esitteessä mainitut hinnat eivät
sisällä arvonlisäveroa. 24%
alv lisätään hintaan. Esitteen
hinnat ovat nettohintoja,
eikä niitä voi yhdistää muihin
tarjouksiin. Hinnat ovat
voimassa 31.5.2022 asti.
Kompan Suomi Oy pidättää
oikeudet hinnanmuutoksiin.
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KOMPAN - YHDELTÄ TOIMITTAJALTA
KAIKKI MITÄ TARVITSET
> KATTAVA TUOTEVALIKOIMA

> KILPAILUKYKYISET TARJOUKSET

Meiltä saat yhdellä tilauksella
kaiken: leikkivälineet, ulkokuntoilu
välineet, pihakalusteet, alusta
materiaalit ja asennuksen. Tuotteet
suunnittelee KOMPAN Play
Institute, joka on kansainvälinen
leikin ja kasvatuksen ammattilaisten
tutkimusverkosto. Suunnittelun
pohjana on tieteellinen
tutkimustieto, ja uudet tuotteet
testataan käyttäjillä ennen
markkinoille saattamista.

Vaikka kohteeseen ei olisikaan
suunniteltu KOMPANin välineitä,
kannattaa silti pyytää meiltä
tarjous vastaavista välineistä.
Tarvittaessa toimitamme pihan
2D- ja 3D-suunnitelmakuvat
veloituksetta ja tarjoamme
tukea vaihtoehtoisen tarjouksen
esittelyssä loppuasiakkaalle.

> HUOLTOVAPAAT MATERIAALIT &
MARKKINOIDEN PARAS TAKUU
KOMPAN käyttää välineissä
korkealuokkaisia ja mahdollisimman
huoltovapaita materiaaleja. Tämän
vuoksi annamme tuotteillemme
luokkansa parhaan takuun. Näin
varmistamme hankinnan edul
lisuuden myös käytön aikana sekä
loppuasiakkaan tyytyväisyyden.
Kun sijoitat laatuun, säästät huolto
kustannuksissa. Katso takuuehdot
verkkosivuiltamme www.kompan.fi

> VARAOSAT NOPEASTI JA
VAIVATTOMASTI
Tuotteidemme varaosat ovat
helposti ja nopeasti saatavilla
vähintään 10 vuoden ajan tuotteen
valmistuksen loputtua. Voit tilata
varaosia suoraan helppokäyttöisen
varaosatyökalumme avulla, joka
löytyy osoitteesta www.kompan.fi

> LUOTETTAVAT TOIMITUKSET
Toimitamme tuotteet aina sovitusti
ja varmistamme, että kaikki tavarat
saapuvat työmaalle ajoissa.

> HELPPO ASENNUS
Leikkivälineemme suunnitellaan
mahdollisimman helposti asennet
taviksi. Lisäksi kuvalliset asennus
ohjeet helpottavat ja nopeuttavat
asennustöitä. Tarvittaessa voit tilata
meiltä välineiden asennuksen,
joka sisältää asennuskuoppien
kaivamisen, välineiden asennuksen,
tarvittavan betonoinnin ja pinnan
tasauksen.

Mikäli et löydä mieleisiäsi
tuotteita tästä esitteestä tai
tarvitset apua suunittelussa,
tutustu valikoimaamme
osoitteessa www.kompan.fi tai
ota meihin yhteyttä.
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Ympäristöystävällinen
GreenLine-leikkipuisto
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TUOTETIEDOT

KIERTOTALOUSLEIKKIPAIKKA - TEE
VIHREÄMPI VALINTA
Meidän kaikkien on kannettava vastuuta
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, jotta
lapsillamme olisi valoisampi tulevaisuus. Alallamme
yli 80% hiilidioksidipäästöistä on peräisin raakaaineista, ja siksi KOMPAN on halunnut kehittää
uusia ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.
Tämä kiertotalousleikkipuisto koostuu uusista
GreenLine-tuotteistamme, joiden valmistusmate
riaaleissa on hyödynnetty muun muassa valtameri
jätettä, tekstiilijätettä sekä kierrätysmuovijätettä.
Materiaalit ovat paitsi ympäristöystävällisiä, myös
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erittäin vahvoja, ja esimerkiksi tekstiilijätteestä
valmistetut tolpat ovat korroosiovapaita.
Tunneleikkipaneeli houkuttelee ja inspiroi pieniä
lapsia leikkimään monipuolisten ja reagoivien
leikkipintojen avulla. TIPI-karuselli on hauska
ja jännittävä pyörivä vempain, jossa lapset
rakastavat leikkiä samalla kun heidän tasapainonsa
kehittyy. Kana-jousikeinu on klassinen ja lasten
keskuudessa suosittu leikkiväline. Leikkitornit
mahdollistavat monipuoliset leikit sekä taaperoille
että vanhemmillekin lapsille. Albatrossi-keinulauta
tarjoaa hauskat keinuleikit joko yksin tai yhdessä.
BLOQX 1 -kuutio kutsuu vanhempia lapsia
kiipeilemään ja kehittämään fyysisiä ja motorisia
kykyjään.

myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

Tuotenumero

Tuotenimi

1

PCM003221

Leikkipaneeli 2 - tunne

2

ELE400065

TIPI-karuselli ylätuella

3

M10176

Kana

4

PCM101421

Leikkitorni liukumäellä

5

PCM112121

Leikkitorni, kaideliuku

6

PAR4051

Agora-penkki selkänojalla

7

M14375

Albatrossi

8

BLX410113

BLOQX 1

9

FI-HHB160060

Palisadit loveuksella

Erikoishinta koko ratkaisulle (sis. välineet ja rahti):

20 418 €
(Norm. 32 802 €)
Voit tilata meiltä myös alustan ja asennuksen
tälle ratkaisulle - pyydä tarjous ottamalla yhteyttä
myyntiimme.
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Yksittäiset GreenLine-leikkivälineet

SUPERNOVA
GXY916021
Norm. hinta 5 630 €

KAKSI TORNIA KEIKKUSILLALLA

2 815 €

PCM200821
Norm. hinta 9 800 €

5 880 €

BLOQX 4
BLX410403
Norm. hinta 18 470 €

SPINNER BOWL

MEGA DECK -TORNI KATOLLA

ELE400024

PCM100831

9 235 €

Norm. hinta 900 €

Norm. hinta 20 770 €

450 €

12 462 €

NELILEHTI
M12871
Norm. hinta 1 050 €

JÄNNITTÄVIÄ JA KEHITTÄVIÄ LEIKKEJÄ
KAIKENIKÄISILLE
Monet klassisista ja suosituista leikkivälineistämme
on nyt saatavilla myös GreenLine-versioina.
Alle kouluikäisille lapsille suunnatut Kaksi tornia
keikkusillalla sekä Mega deck -torni katolla
tarjoavat monipuoliset leikkimahdollisuudet ja
auttavat lapsia kehittämään tärkeitä motorisia
taitojaan.
Myös Nelilehti ja Taaperoveturi houkuttelevat
pienimpiä lapsia mielikuvituksellisiin, jännittäviin ja
vuorovaikutteisiin leikkeihin.
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Isommille lapsillekin löytyy GreenLinesarjasta leikkivälineitä, joista tässä tarjoamme
alennushintaan Spinner Bowlin, Supernovan
ja BLOQX 4:n. Spinner Bowl pyörii hauskasti
ja saa aikaan riemua ja iloa, kannustaen
samalla sosiaaliseen tekemiseen. Supernova
puolestaan on erittäin suosittu leikkivälineemme,
joka tarjoaa lukemattomia leikkivaihtoehtoja ja
kehittää monipuolisesti lasten tärkeitä kykyjä ja
taitoja. BLOQX 4 innostaa lapsia kiipeilemään ja
haastamaan itseään, ja se toimii myös hauskana
hengailupaikkana.
Valitse GreenLine - valitse pienemmät
hiilidioksidipäästöt!

myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

630 €

TAAPEROVETURI
M53601
Norm. hinta 3 520 €

RAKENNA UNELMIESI
LEIKKIPAIKKA KIERRÄTYS
MATERIAALEISTA
VALMISTETUISTA
VÄLINEISTÄ!

2 112 €
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Luonnonmukainen Robinia-leikkipuisto
4
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MONIPUOLISTA JA SOSIAALISTA
LEIKKIÄ KOULUJEN TAI TALOYHTIÖIDEN
PIHOILLE
Tämä luonnonmukainen leikkipiha sulautuu
luontomaisemaan tai tuo palan luontoa
kaupunkiympäristöön. Tornikiipeily tarjoaa
jännittäviäa leikkihaasteita sekä leikkiettä kouluikäisille. Spinner on haastava
tasapainoväline kouluikäisille lapsille, ja sen
kyydissä voi joko istua tai seistä 1-3 leikkijää
kerrallaan. Leikkipuistojen klassikot, keinu,
jousikeinu ja hiekkalaatikko, pitävät yllä
suosiotaan lasten keskuudessa vuodesta toiseen.
Penkki puolestaan tarjoaa levähdyspaikan sekä
lapsille, vanhemmille että senioreille.
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Tämä leikkipiha on täydellinen ratkaisu silloin,
kun haluat taloyhtiöön erottuvan, mutta samalla
luonnonmukaisen leikkipihan. Luontaisesti hyvin
kestävä ja käsittelemätön Robinia-puu näyttää
hyvältä eikä vaadi huoltomaalausta vuosien
varrella. Materiaali on erittäin vahvaa ja se kestää
erilaisia sääolosuhteita.
Tämä monipuolinen leikkipuistoratkaisu
tarjoaa taloyhtiön lapsille ja perheille mukavan
paikan kokoontumiseen ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen. Siten se lisää sekä aikuisten
että lasten viihtyvyyttä.

myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

TUOTETIEDOT
Tuotenumero

Tuotenimi

1

NRO213

Penkki selkänojalla

2

NRO501

Hiekkalaatikkoreunus, 2 m

3

NRO922 CUSTOM Keinurunko 2 istuimelle

4

NRO1006

Tornikiipeily 6

5

NRO102

Kiikku 2

6

NRO110

Spinner

Erikoishinta koko ratkaisulle (sis. välineet ja rahti):

7 000 €
(Norm. 11 670 €)
Voit tilata meiltä myös alustan ja asennuksen
tälle ratkaisulle - pyydä tarjous ottamalla yhteyttä
myyntiimme.
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Yksittäiset Robinia-sarjan
leikki- ja kuntoiluvälineet

KEINUYHDISTELMÄ
DUO + LINNUNPESÄ 2,5 M
NRO907
Norm. hinta 4 450 €

3 115 €

HÄMÄHÄKKIMÖKKI

MEHILÄINEN

NRO1015

NRO118

Norm. hinta 12 430 €

Norm. hinta 2 590 €

8 700 €

1 813 €

PARKOUR 4
NRO854
Norm. hinta 5 940 €

3 564 €

LEIKKIMÖKKI, TEATTERI
& MUSIIKKI

METSÄJÄRVEN VENE

NRO606

4 002 €

Norm. hinta 11 290 €

7 903 €

NRO520

ROBINIA - TOIMINTAA JA TEKEMISTÄ
LAPSILLE JA AIKUISILLE

ja sosiaalisen leikkiympäristön, jossa lapsi pääsee
kehittämään sosiaalisia, kognitiivisia ja motorisia
taitojaan.

Ympäristöystävällinen ja luonnollisen näköinen
Robinia-puu soveltuu täydellisesti leikki- ja kuntoilu
välineiden valmistusmateriaaliksi. Tämä puumateriaali
on erittäin kestävää, vahvaa ja tiheää, sekä lähes täysin
huoltovapaata.

Robinia-kuntoiluvälineiden avulla autamme sinua
luomaan visuaalisesti näyttävän ja erittäin kestävän
ulkoliikuntapaikan, joka houkuttelee kaikentasoisia
treenaajia kaikista ikäryhmistä.

Robinia-leikkipuisto tarjoaa monipuolisen, hauskan

Aloita matkasi luonnonmukaisten leikkivälineiden
maailmaan!
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TUPLAVERKKOKIIPEILY

Norm. hinta 6 670 €

myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

NRO833
Norm. hinta 2 160 €

1 296 €

MONIPUOLISET
TREENIMAHDOLLISUUDET
- LIIKUNNAN RIEMUA
KAIKENIKÄISILLE!

COMBI 2 ROBINIA
FRO10200
Norm. hinta 5 550 €

3 330 €
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Kompakti kokonaisuus ulkokuntoiluun

3
2

4

LUODAAN YHDESSÄ TEHOKAS
KUNTOILUPAIKKA ULKOTILOIHIN

ja ulkokuntoiluvälineitä. Ratkaisumme perustuvat
tieteeseen ja tutkimuksiin ja tuotteemme ovat taatusti
tehokkaita, turvallisia ja mukavia käyttää.

Ulkoliikunta on kasvattanut suosiotaan viime vuosina
huimasti, ja Covid 19 -pandemia on osaltaan
lisännyt tarvetta ja kysyntää erilaisille ulkoliikunta
paikoille. Lähiliikunta-alueet ovatkin nousseet arvoon
arvaamattomaan ja niihin halutaan panostaa.

Tämä kompakti ulkokuntoilukokonaisuus mahdollistaa
monipuoliset treenit raittiissa ulkoilmassa.
Rintapunnerrus-, ylätalja- ja jalkaprässilaitteissa on
KOMPANin uusi ainutlaatuinen painopakkamekanismi,
jonka avulla laitteen vastusta voi säätää haluamakseen.
Vatsa- ja alaselkäpenkit ovat mukavia ja pehmustettuja
treenivälineitä. Kaikki laitteet on suunniteltu kestäviksi,
turvallisiksi ja ulkokäyttöön sopiviksi.

KOMPAN haluaa auttaa asiakkaitaan luomaan
terveellisempiä ja onnellisempia yhteisöjä
suunnittelemalla ja rakentamalla laadukkaita ulkoleikki-
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myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

1

5

TUOTETIEDOT
Erikoishinta koko ratkaisulle (sis. välineet ja rahti):

Tuotenumero

Tuotenimi

1

FAZ601

Rintapunnerrus

2

FAZ602

Ylätalja

26 870€

3

FAZ603

Jalkaprässi

(Norm. 34 060 €)

4

FAZ606

Vatsapenkki

5

FAZ607

Alaselkäpenkki

Voit tilata meiltä myös alustan ja asennuksen
tälle ratkaisulle - pyydä tarjous ottamalla yhteyttä
myyntiimme.
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Yksittäiset ulkokuntoiluvälineet
PYSTYPUNNERRUS
FAZ604
Norm. hinta 9 270 €

7 416 €

RINTAPUNNERRUS
FAZ601
Norm. hinta 8 370 €

6 696 €

YLÄTALJA
FAZ602
Norm. hinta 8 730 €

6 984 €
ALASELKÄPENKKI
FAZ607
Norm. hinta 2 290 €

1 832 €

VATSAPENKKI
FAZ606
Norm. hinta 1 720 €

SAATAVILLA
KOLME VÄRI
VAIHTOEHTOA!

1 376 €

KULMASOUTU
FAZ605
Norm. hinta 8 020 €

6 416 €
HELPPOKÄYTTÖISET LAITTEET
SÄÄDETTÄVÄLLÄ VASTUKSELLA
KOMPANin uudet voimaharjoittelulaitteet mullistavat
ulkona kuntoilun idean, sillä ulkotiloissa tehdyn
kuntoilun teho ja laadukkuus ovat nyt täysin
sisäliikunnan tasolla. Uudet laitteet toimivat samoilla
biomekaanisilla periaatteilla ja vastusmekanismeilla
kuin sisäkuntosalien lihasvoimalaitteet, mutta niissä
on lisäksi ulkokäytön edellyttämiä turvallisuuteen ja
kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia.
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Laitteissa on suojattu painopakka ja laitteen vastusta
voi säätää kierrettävästä kahvasta. Kahvassa on
16 steppiä 5 kg:n välein. Tälle ainutlaatuiselle
mekanismille on haettu patenttia.
Voit yhdistellä laitteista haluamasi kokonaisuuden ja
luoda kompaktin tai monipuolisemman treenipaikan.
Laitteet sopivat kaikenikäisille ja -kykyisille
liikkujille aina huippu-urheilijoista seniori-ikäisiin.
Helppokäyttöisyyden ja säädettävän vastuksen
ansiosta laitteet ovat tehokkaita ja turvallisia.

myynti.asiakaspalvelu@kompan.com | puh. 020 734 1180

JALKAPRÄSSI
FAZ603
Norm. hinta 13 310 €

9 983 €
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Tee tilaus!
myynti.asiakaspalvelu@kompan.com
puh. 020 734 1180
tai ota yhteyttä paikalliseen myyjäämme.
KOMPAN Suomi Oy
Kiviaidankatu 2 H
00210 Helsinki
Asiakaspalvelu / Myynti
Arkisin klo 8-16
myynti.asiakaspalvelu@kompan.com
Puh. 020 734 1180

Keski- ja ItäUudenmaan myynti:
Johannes Kokkonen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 050 5164 376
Länsi-Uudenmaan ja
Varsinais-Suomen
myynti:
Max Metsärinne
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 5822 959
Keski-Suomen myynti:
Mikko Lahtinen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 050 307 2599

Pohjanmaan ja
Pohjois-Suomen
myynti:
Saku Niemi
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 050 3395 438
Itä-Suomen myynti:
Sauli Sivonen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 050 3792 838

Esitteessä mainitut hin
nat eivät sisällä arvon
lisäveroa. 24% alv
lisätään hintaan. Esitteen
hinnat ovat nettohintoja,
eikä niitä voi yhdistää
muihin tarjouksiin. Hinnat
ovat voimassa 31.5.2022
asti. Kompan Suomi
Oy pidättää oikeudet
hinnanmuutoksiin.
Tuotteiden toimitusaika
on noin 5-6 viikkoa
tilauksesta (ulkokuntoilu
välineillä noin 6-7
viikkoa). Pikatoimitus
tuotteiden toimitusaika
on noin 3-4 viikkoa
tilauksesta.

