
At rutsje er en yndet legepladsaktivitet, der 
tiltrækker børn til at være aktive og legesyge 
på en spændende måde. Denne robuste 
rutsjebane vil glæde børn og motivere dem til 
at være modige på legepladsen til timevis af 
fantasifuld og aktiv leg. Når børn rutsjer, træner 
de deres kernemuskler ved at sidde oprejst, 
mens de glider ned. Dette stimulerer deres 

kropsstabilitet, hvilket er vigtigt for at undgå 
ryg- og nakkesmerter – et voksende problem 
hos børn på grund af stillesiddende livsstil. At 
rutsje træner desuden barnets følelse af 
balance og rumlig forståelse. Disse 
færdigheder er vigtige for at navigere sikkert 
rundt i verden. De er grundlaget for al motorik 
og dermed et fundament i fysisk tillid til barnet. 

Trappens trin er gode til små knæ og hænder 
med deres PUR-betræk, hvilket tilføjer en 
følelse af selvtillid når man klatrer op at 
trapperne.
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Rutsjebane i PE, GreenLine H: 1,2 m
BASIC351

Varenr. BASIC351-3018P

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  65x303x198 cm
Alder  2+
Antal brugere 2
Farvemuligheder n



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

Rutschebanen er lavet af støbt PE. PE har 
fremragende slagstyrke, og det kan bruges 
inden for et stort temperaturområde. 

Steps er lavet af PUR. Materialet bevarer sine 
egenskaber i temperaturer fra -30°C til 60°C. 
Materialet er UV-stabiliseret. 

KOMPANs GreenLine-versioner er designet 
udelukkende med miljøvenlige materialer med 
lavest mulige CO2e emissionsfaktor, f.eks. 
EcoCore-paneler med 100% genanvendt 
forbrugeraffald fra havet.

 

Rutsjebane i PE, GreenLine H: 1,2 m
BASIC351

Varenr. BASIC351-3018P

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 120 cm
Faldområde 18,6 m²
Installationstid (timer) 5,2
Udgravningsmængde 0,00 m³
Betonmængde 0,00 m³
Forankringsdybde 0 cm
Fragtvægt 129 kg
Forankringsmuligheder

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
Udhulede PE-dele 10 år
PUR komponenter 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

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

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Rutsjebane i PE, GreenLine H: 1,2 m
BASIC351
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

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