
Den klassiska KOMPAN släntrutschbanan 
uppmuntrar barn till att springa uppför kullen för 
att sedan rutscha ner, om och om igen. När 
barnen rutschar kan vänner samtidigt springa 
bredvid, och rutschbanan har utrymme för 
många barn i olika åldrar och med olika 
förmågor. Den slättande kullen är en bra plats 
för att både rulla och springa, vilket ger aktiv 

konditionsträning. När barnen sitter upp och 
rutschar ner tränas bålstabilitet – viktigt för att 
undvika rygg- och nacksmärtor som är ett 
växande problem hos barn idag pga. en alltmer 
stillasittande livsstil. Leken vid 
släntrutschbanan tränar också balans, 
koordination och muskler.
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Släntrutschbana
M365

Artikelnr. M36570-3418P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  62x255x67 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 3
Färgalternativ n



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.

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

Handtaget är tillverkat av polypropen PP med 
en utmärkt slagstyrka som är användbar inom 
ett stort temperatur spann.

 

Släntrutschbana
M365

Artikelnr. M36570-3418P

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 15,0 m²
Total installationstid 3,4
Grävdjup (volym) 0,21 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 95 cm
Fraktvikt 141 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Rutsch i rostfritt stål 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 %

M36570-3418P 158,70 2,05 56,90

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0cbe79ac-c384-41b0-91ee-8debea90190c/M365_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b7b4aaaa-8590-4613-af09-df1557464548/M365_Side_EN.jpg
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