
Torn med Track Ride lockar barn i skolåldern till 
fysisk och social lek. Att glida genom luften på 
en lina är verkligen roligt, och barnen kommer 
vilja göra det om och om igen. Om Track Ride 
blir för utmanande finns istället en böjd 
rutschbana som ger barnen en nervkittlande 
åktur ner till marken igen. Rutschbanan kan 
också nås genom att barnen klättrar på rapella-

repen. För att ta sig upp där krävs full 
koncentration och kors-koordination, balans 
och muskler. Under plattformen finns två 
gungande hängmattor eller ett timglas för lite 
lugnare lek.
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Torn med Track Ride
PCM114121

Artikelnr. PCM114121-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  869x690x412 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 13
Färgalternativ n n n 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.

Alla däck stöds av unikt designade 
aluminiumramar med låg kolhalt med flera 
fästalternativ. De gråfärgade gjutna panelerna är 
tillverkade av 75% PP material av återvunnet 
konsumentavfall från havet med ett halkfritt 
mönster och en texturyta.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. 
Stålstolpar med förgalvaniserad insida och 
utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria 
aluminiumstolpar med färg anodiserad 
toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% 
konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

Rutschkanorna kan väljas i sex olika färger och 
tre material: raka eller böjda PE-rutschar i ett 
stycke, kombinerade EcoCore™-sidor och 
rutsch i rostfritt stål eller komplett i rostfritt stål i 
ett stycke för mer vandalismsäkra lösningar.

KOMPAN GreenLine är utformade med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. TexMade stolpar, EcoCoreTM-
paneler av 100% konsumentåtervunnet 
havsavfall och gjutna PP-däck.

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt 
slitagebeständighet.

 

Torn med Track Ride
PCM114121

Artikelnr. PCM114121-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 178 cm
Säkerhetsområde 54,6 m²
Total installationstid 22,5
Grävdjup (volym) 0,89 m³
Betong (volym) 0,10 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 736 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
PP-plattformar 10 år
Stolpar 10 år
PE-rutsch 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 %

PCM114121-0901 1.511,60 2,67 47,80

PCM114121-0950 1.291,60 1,97 62,80

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

Torn med Track Ride
PCM114121
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fb815aeb-01a9-4c37-b01a-95f5242d650d/PCM114121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4ff4d4b8-22a2-4503-b74e-df54d4d8b206/PCM114121_Side_EN.jpg
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