
Den store legeværdi i Tredobbelt legetårn vil 
inspirere til at lege igen og igen. De 
udfordrende legemuligheder er koncentreret 
om balancering, krydskoordination og 
spændende glideture. Klatring er med til at 
træne børnenes overkropsmuskler og 
krydskoordination. Dette er grundlæggende for 
at kunne navigere trygt og sikkert i verden. 

Balance- og rumfornemmelsen testes på den 
niveauoverskridende balancebro og på de 
sjove brandmandsstænger. På det andet tårn 
bringer en dristig brandmandsstang børnene 
ned på jorden i et snuptag. Det store klatrenet 
har masker, der gør det muligt at klatre 
igennem endnu en tværkoordinerende 
bevægelse. Trinene er brede nok til, at 

børnene kan sidde ned og mødes og snakke 
sammen. Masser af morskab og gode 
træningsoplevelser i ét legeredskab.
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Tredobbelt legetårn
PCM311321

Varenr. PCM311321-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  487x460x380 cm
Alder  4+
Antal brugere 17
Farvemuligheder n n n n



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

Alle gulve understøttes af specialdesignede og 
miljøvenlige aluminiumsprofiler med flere 
fastgørelsesmuligheder. De grå gulve er 
fremstillet af 75% genanvendt plastaffald fra 
havet og har et skridsikkert mønster og 
overflade.

Hovedstolper med varmgalvaniseret stålfod fås i 
forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede 
fyrretræsstolper, 2) Stålstolper forgalvaniseret 
indvendig og udvendig med pulverlakeret 
topfinish, 3) Blyfri aluminium med 
farveanodiseret topfinish og 4) Greenline 
TexMade-stolper fremstillet af 100% 
genanvendt PE og tekstilaffald.

Rebene er fremstillet af UV-stabiliserede PES-
rebstrenge med stålforstærkning. 
Polyesterindpakningen smeltes på hver streng 
for at opnå fremragende slidstyrke.

KOMPANs GreenLine-redskaber er designet 
udelukkende med de mest miljøvenlige 
materialer og med lavest mulige CO2e-
udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler 
af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet 
samt PP-gulve.

Rutsjebanerne kan vælges i seks forskellige 
farver og materialer. Lige eller buede PE-
rutsjebaner i støbt ét stykke. Kombinerede 
EcoCore™-sider og rustfrit stål. Rustfrit stål 
designet i ét stykke for mere hærværkssikret 
løsninger.  
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Installationsinformation
Maks. faldhøjde 224 cm
Faldområde 48,5 m²
Installationstid (timer) 19,6
Udgravningsmængde 0,77 m³
Betonmængde 0,17 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 728 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
EcoCore HDPE Livstid
PP-dæk 10 år
Stolpe 10 år
PE rutsjebane 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM311321-0901 1.515,30 2,78 53,80

PCM311321-0950 1.114,70 1,66 75,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c62f73a9-4d90-490d-b82b-0a1f7f73591d/PCM311321_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a51a98d9-4dc3-460d-824e-34fab6d111c1/PCM311321_Side_EN.jpg
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