
Rutschen med klättervägg och trappor lockar 
barn till att rutscha, om och om igen. Att klättra 
upp tränar kors-koordination – viktigt för t.ex. 
läsning. Att sedan sitta upp och rutscha ner 
tränar barnens magmuskler och stabilitet. 
Dessa styrkor är fundamentala för att undvika 
smärtor i rygg och nacke, som är ett allt 
vanligare problem hos barn på grund av 

stillasittande livsstil. Att rutscha tränar 
dessutom balanssinne, som är en 
grundläggande egenskap för andra motoriska 
färdigheter. När barnen leker, klättrar och 
rutschar så skapas en loop av lek som 
samtidigt ger bra konditionsträning. Att vänta 
på varandra vid rutschen med klättervägg övar 
också förmågan att turas om.
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Rutsch / Klättervägg
M333

Artikelnr. M33301-3517

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  104x417x277 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 3
Färgalternativ n



De rostfria rutschbanorna är gjorda av 
högkvalitativt rostfritt stål AISI 304.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

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.

Den välvda klätterväggen är tillverkad av 
Ekogrip®-panel som består av en 15mm tjock 
PE-bas med 3 mm toppskikt av mjukt gummi 
med en halkfri effekt.

 

Rutsch / Klättervägg
M333

Artikelnr. M33301-3517

Installationsinformation
Max. fallhöjd 186 cm
Säkerhetsområde 25,1 m²
Total installationstid 6,0
Grävdjup (volym) 0,81 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 70 cm
Fraktvikt 266 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Rutsch i rostfritt stål 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Klättergrepp 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 %

M33301-3517 501,30 2,44 33,00

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

Rutsch / Klättervägg
M333
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/efa47f24-8b3d-4e6d-ba99-9bbe4d336948/M333_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c2f7a296-26d2-42ee-bb78-3e7d78d5b99b/M333_Side_EN.jpg
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