
Skliing er en favoritt lekeplassaktivitet som 
tiltrekker barn til å være aktive og lekne på en 
spennende måte. Denne solide sklien vil glede 
barn og oppmuntre dem til å være modige og 
entusiastiske på lekeplassen, for timevis med 
fantasifull og aktiv lek. Når barn sklir, trener de 
kjernemuskulaturen ved å sitte oppreist mens 
de glir ned. Dette stimulerer deres 

kroppsstabilitet, som er viktig for å unngå rygg- 
og nakkesmerter – et økende problem hos barn 
på grunn av stillesittende livsstil. I tillegg trener 
skliing barnets følelse av balanse og 
romforståelse. Disse ferdighetene er viktige for 
å navigere i verden sikkert. Det er grunnlaget 
for all motorikk og dermed et fundament i fysisk 
tillit til barnet.
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Sklie, H:1,2M - GreenLine
BASIC351

Produktnummer BASIC351-3018P

Produktinformasjon

Mål LxBxH  65x303x198 cm
Aldersgruppe  2+
Antall brukere 2
Fargevalg n



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slitesterkt, miljøvennlig materiale, som 
ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også 
består av en kjerne som er produsert av 100% 
resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.

Sklien er laget av støpt PE. PE har utmerket 
slagfasthet og kan brukes i et bredt 
temperaturspekter.

Trinnene er laget av PUR som beholder 
egenskapene sine i temperaturområdet -30 ° C 
til 60 ° C. Materialet er UV-stabilisert.

KOMPAN GreenLine er laget av miljøvennlige 
materialer og produsert med lavest mulig CO2-
utslipp. Et eksempel på dette er paneler i 
EcoCore™ som består av 100% resirkulert 
forbruksavfall fra havet.

 

Sklie, H:1,2M - GreenLine
BASIC351

Produktnummer BASIC351-3018P

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 120 cm
Sikkerhetssone 18,6 m²
Total monteringstid 5,2
Utgraving 0,00 m³
Betong 0,00 m³
Forankringsdybde 
(standard)

0 cm

Forsendingsvekt 129 kg
Forankring

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Hule PE deler 10 år
PUR komponenter 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Sklie, H:1,2M - GreenLine
BASIC351
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

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