Turvallisia leikkielämyksiä
– Nira Leikkikenttäpumppu

Niralla pumppaaminen
sujuu leikiten!
Nira Leikkikenttäpumppu tuo lasten ikiaikaiset suosikit, vesileikit, hauskaksi ja turvalliseksi osaksi arjen ulkoilupuuhia. Perinteisen käsipumpun yksinkertainen toimintaperiaate ja kestävä tekniikka on jalostettu leikkipuistoympäristöön soveltuvaksi. Paineverkkoon asentamisen ansiosta kaivoa ei tarvita. Lapsille suunniteltu toiminnallisuus, hallittu veden määrä ja paine sekä pienet käyttäjät huomioiva muotoilu varmistavat, että
pumppaaminen on helppoa ja huoletonta!

Aktivoiva ja opettavainen
Nira Leikkikenttäpumppu tarjoaa elämyksiä, innostaa oppimaan ja synnyttää riemunkiljahduksia jo sadoissa
kohteissa, leikkikentillä ja piha-alueilla, Suomessa ja Euroopassa. Toiminnallinen lelu opettaa lapselle koordinaatiota, syy-seuraus-suhdetta ja tarjoaa onnistumisen elämyksiä. Kotileikkien ja hiekkalinna-arkkitehtuurin
voittamaton väline auttaa leikin ohessa opettamaan lapsille esimerkiksi veden virtauksesta ja pumppaamisen
toimintaperiaatteen.

Tyylikäs ja käytännöllinen
Nira Leikkikenttäpumpun muotoilu pohjautuu tunnettujen Nira-käsipumppujen klassiseen
designiin. Solisevan veden lisäksi suomalainen huippumuotoilu ja iloiset värit tekevät Nirasta leikkikenttien piristävän yksityiskohdan.
Paineverkkoon liitettävä pumppu sopii erilaisiin käyttöympäristöihin isoista leikkikentistä
kotipihoihin kaikenikäisten lasten monipuoliseksi ajanvietteeksi. Leikin lisäksi pumppu
auttaa esimerkiksi varusteiden ja lelujen puhdistuksessa.

Turvallinen ja kestävä
Nira Leikkikenttäpumppu on toimintavarma ratkaisu, joka kestää leikkejä vuodesta toiseen.
Erityishuomiota suunnittelussa on käytetty vahvoihin materiaaleihin, myrkyttömiin pinnoitteisiin ja nivelkohtien erikoismuotoiluun, joka varmistaa, ettei litistymisen tai sormien
väliin jäämisen vaaraa ole. Tukeva jalusta ja luistamaton kädensija varmistavat, että Nira
Leikkikenttäpumppu kestää vauhdikkaammatkin leikit vuodesta toiseen.
Standardien mukainen tekninen ratkaisu on jalostettu ääriolosuhteisiin kehitetyn Nira-käsipumpun tekniikasta. Lähes sadan vuoden tuotekehitys ja -testaus varmistavat, että Niraan
voi luottaa.

Pumput varmasti ja
nopeasti
verkkokaupastamme
www.nira.fi!

Nira Leikkikenttäpumppu
– tekniset ominaisuudet
Pumppu asennetaan paineverkkoon (painevaatimus 3–6 baria), eikä
se tarvitse kaivoa. Kahvaa nostettaessa pumpun venttiili avautuu,
laskien muutaman desilitran vettä. Tämän jälkeen venttiili sulkeutuu
automaattisesti.
Veden määrä: noin 2 desilitraa per yksi pumppausliike
Säädettävän rungon maksimikorkeus: 105 cm
Käsivivun maksimikorkeus: noin 90 cm, kun rungon korkeus 105 cm
Värivaihtoehdot: Punainen, harmaa tai sininen
Nira Leikkikenttäpumppu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Se
täyttää leikkikenttäkalusteille ja -laitteille määritellyt EU-standardit (EN
1176-1). Nira-tuotteilla on 24 kuukauden takuu.

Katso esittelyvideo!

https://youtu.be/lQTkmarRTd8

Nira Leikkikenttäpumput valmistaa ja markkinoi yli 90 vuoden kokemuksella

PL 54, Putajantie 42

suomalainen Nira Pumps Oy. Tutustu valmistajaan sekä valikoimaan ja tilaa oma Nira-

38201, Sastamala

pumppusi suoraan valmistajan verkkokaupasta:

Puh. 010 830 6770

www.nira.fi
Suuremmat tilausmäärät ja räätälöidyt ratkaisut
– ota yhteyttä myyntiin!

nira.info@nira.fi

