
Att rutscha är alltid en favoritaktivitet på 
lekplatsen. Den här stabila rutschbanan 
uppmuntrar barn till aktiv lek och inspirerar de 
att vara modiga och entusiastiska. När barn 
sitter upp och rutschar ner tränas bålmuskler – 
viktigt för att undvika rygg- och nacksmärtor 
som är ett växande problem hos barn idag pga. 
en alltmer stillasittande livsstil. Att rutscha 

tränar också fundamentala motoriska 
färdigheter, t.ex. sinne för balans och rum. 
Egenskaperna är viktiga för att självsäkert 
kunna navigera runt i sin omgivning. De PUR-
belagda trappstegen är perfekt för små knän 
och händer som behöver lite extra 
självförtroende i klättringen.
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Rutschbana plast
BASIC350

Artikelnr. BASIC350-3418P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  65x303x198 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Rutschbanan är gjord av gjuten PE. PE har 
utmärkt slagstyrka och kan användas inom ett 
stort temperaturspann.

Steg är gjorda av PUR. Den behåller sina 
egenskaper i temperaturområdet -30°C till 60°C. 
Materialet är UV-stabiliserat.

 

Rutschbana plast
BASIC350

Artikelnr. BASIC350-3418P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 120 cm
Säkerhetsområde 18,4 m²
Total installationstid 4,8
Grävdjup (volym) 0,67 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 66 cm
Fraktvikt 136 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
PE-rutsch 10 år
PUR-komponenter 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

BASIC350-3418P 183,40 1,74 50,60

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Rutschbana plast
BASIC350
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e49e2318-6dc9-4617-a075-04d95addcd8c/BASIC350_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c064d1cf-f5d4-4b15-84fc-3073bfe65a56/BASIC350_Side_EN.jpg
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