
Zjeżdżanie to ulubiona aktywność na placu 
zabaw, która w porywający sposób przyciąga 
dzieci do bycia aktywnymi i chętnymi do 
zabawy. Ta wytrzymała zjeżdżalnia zachwyci 
dzieci i zachęci je do odważnej i 
entuzjastycznej aktywności na placu zabaw, na 
wiele godzin pomysłowej i aktywnej zabawy. 
Podczas zjeżdżania dzieci ćwiczą mięśnie 

rdzenia, siedząc w pozycji pionowej podczas 
zjeżdżania. To stymuluje ich stabilność tułowia, 
ważną dla uniknięcia bólów pleców i szyi - 
rosnącego problemu u dzieci z powodu 
siedzącego trybu życia. Dodatkowo zjeżdżanie 
trenuje u dziecka zmysł równowagi i 
rozumienie przestrzeni. Te umiejętności są 
ważne w bezpiecznym poruszaniu się po 

świecie. Są one podstawą wszystkich 
umiejętności motorycznych, a tym samym 
podstawą pewności fizycznej u dziecka.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Zjeżdzalnia PE, GreenLine
BASIC351

Nr produktu BASIC351-3018P

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  65x303x198 cm
Grupa wiekowa  2+
Max. Ilość Osób 2
Dostępne kolory n



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, 
przyjazny środowisku, który nie tylko może być 
poddany procesowi recyklingu, ale również jego 
podstawa wykonana jest w 100% z recyklingu 
materiału pokonsumenckiego z odpadów 
opakowań żywnościowych.

Zjeżdżalnia wykonana jest z formowanego 
Polietylenu (PE). PE ma idealną odporność na 
uderzenia w szerokim zakresie temperatur.

Stopnie wykonane są z PUR. Wszystkie 
komponenty zachowują swoje właściwości w 
temperaturze od -30°C to 60°C.  Materiał jest 
stabilizowany UV. 

Wersje KOMPAN GreenLine zostały 
zaprojektowane z materiałów przyjaznych dla 
środowiska o najniższym możliwym 
współczynniku emisji CO2e, takich jak panele 
EcoCoreTM w 100% wykonane z recyklingu 
pokonsumenckich odpadów oceanicznych.  

Zjeżdzalnia PE, GreenLine
BASIC351

Nr produktu BASIC351-3018P

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 120 cm
Strefa bezpieczeństwa 18,6 m²
Czas instalacji 5,2
Objętość wykopu 0,00 m³
Objętość betonu 0,00 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

0 cm

Waga przesyłki 129 kg
Opcje kotwiczenia

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
Puste Części z PE 10 lat
Komponenty z PUR 10 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

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

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Zjeżdzalnia PE, GreenLine
BASIC351
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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