
Klouzání je oblíbenou aktivitou na hřišti, která 
děti láká k aktivitě a hravosti vzrušujícím 
způsobem. Tato robustní skluzavka děti potěší 
a povzbudí je k odvaze a nadšení na hřišti, kde 
si budou moci dlouhé hodiny hrát s fantazií a 
aktivně. Při klouzání děti trénují své tělesné 
svaly, při klouzání dolů sedí vzpřímeně. To 
stimuluje jejich stabilitu trupu, která je důležitá 

pro předcházení bolestem zad a krku - 
rostoucímu problému dětí v důsledku sedavého 
způsobu života. Klouzání navíc trénuje smysl 
pro rovnováhu a prostorové chápání dítěte. 
Tyto dovednosti jsou důležité pro bezpečnou 
orientaci ve světě a jsou základem všech 
pohybových dovedností, a tedy i základem 
fyzické sebedůvěry dítěte.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Skluzavka z PE, výška: 120 cm, GreenLine
BASIC351

Položka č. BASIC351-3018P

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  65x303x198 cm
Věková skupina  2+
Kapacita (uživatelé) 2
Možnosti barev n



Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je 
vysoce odolný materiál šetrný k životnímu 
prostředí, který je nejen po použití 
recyklovatelný, ale také se skládá z jádra 
vyrobeného ze 100% recyklovaného 
spotřebního materiálu z potravinových obalů.

Skluzavka je vyrobena z lisovaného PE. PE má 
vynikajícíodolnost proti nárazu a je použitelné 
ve velkém rozsahu teplot.

Schody jsou vyrobeny z PUR. Zachovává si své 
vlastnosti v teplotním rozmezí od -30°C do 
60°C. Materiál je stabilizovaný proti UV.

Verze KOMPAN GreenLine jsou navrženy z 
materiálů šetrných k životnímu prostředí s 
nejnižším možným emisním faktorem CO2e, 
jako jsou panely EcoCoreTM ze 100% 
recyklovaného postspotřebitelského mořského 
odpadu.  

Skluzavka z PE, výška: 120 cm, GreenLine
BASIC351

Položka č. BASIC351-3018P

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 120 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

18,6 m²

Celková doba instalace 5,2
Objem výkopu 0,00 m³
Objem betonu 0,00 m³
Hloubka základu 
(standard)

0 cm

Hmotnost dodávky 129 kg
Možnosti ukotvení

Informace o záruce
EcoCore HDPE Celoživotní
Duté části z PE 10 let
Komponenty z PUR 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

BASIC351-3018P 139,20 1,42 64,20

BASIC351-3418P 156,70 1,49 63,30

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška

Skluzavka z PE, výška: 120 cm, GreenLine
BASIC351
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompan.com/
https://www.kompan.com/insights/kompan-play-institute
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