
Att rutscha är en favorit på lekplatsen. Denna 
stabila rutsch lockar barn till aktiv, spännande 
och fantasifull lek i timmar och uppmuntrar 
barnen att vara modiga. Genom att sitta upp 
och åka ner tränas bålmuskler och stabilitet 
vilket är viktiga fysiska egenskaper för att 
undvika rygg- och nackskador – ett växande 
problem hos barn på grund av stillasittande 

livsstil. Att rutscha tränar också balanssinne 
och rumsuppfattning. Dessa egenskaper utgör 
grunden för barns motoriska färdigheter och 
fysiska självsäkerhet. Trappstegen är 
ergonomiskt anpassade för små händer vilket 
skapar trygghet i klättringen.
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Rutsch 1.2 m
PCM301

Artikelnr. PCM301-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  65x296x199 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
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.

Stegen är tillverkade av strängpressad 
aluminium med en halkfri yta. Aluminium har 
hög korrosionsbeständighet och säkerställer 
produktens hållbarhet.

Rutschkanor finns i tre olika material: gjutna i ett 
stycke av Polyetenplast, Kombinerade 
EcoCore™-sidor och i rostfritt stål t=2mm. 
Komplett rostfritt stål AISI304 t=2mm.

GreenLine-versioner i mörk tealfärg är 
utformade med gjutna PP-delar som består av 
25% återvunnet konsumentavfall och 75% 
obehandlat material. GreenLine säkerställer 
lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. 

 

Rutsch 1.2 m
PCM301

Artikelnr. PCM301-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 118 cm
Säkerhetsområde 17,5 m²
Total installationstid 3,9
Grävdjup (volym) 0,41 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 106 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

PCM301-0901 166,60 1,95 39,10

PCM301-0950 152,00 1,78 49,40

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 1.2 m
PCM301
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/0dbe5a84-3cf8-47da-a5c7-ce3a9d3146a2/PCM301_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/947a39b4-a42e-4c32-aaa1-256cf292a94a/PCM301_Side_EN.jpg
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