
Balancebommen er en stor legepladsklassiker, 
som tiltrækker børn igen og igen. Den kan 
fungere som legepladsens lim, der forbinder 
aktiviteter og venner. Den kan også fungere 
som et punkt for en pause, hvor der er plads til 
børn, der deler sig, eller til forældre eller 
plejere, der har brug for et punkt, hvorfra de 
kan observere børnenes leg. Når børn 

balancerer over balancebommen, træner de 
deres ligevægt enormt meget. Balancesansen 
er en grundlæggende motorisk færdighed, som 
er grundlæggende for udviklingen af alle andre 
færdigheder. Balancesansen gør det f.eks. 
muligt for børn at sidde stille og koncentrere 
sig. Så den sjove fysiske leg støtter børns 
udvikling. Rummeligheden giver mulighed for 

rigelig social interaktion og samarbejdslege.
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Rund balancebom
PCM80621

Varenr. PCM80621-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  227x13x45 cm
Alder  4+
Antal brugere 2
Farvemuligheder n



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.

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt 
og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen 
har fremragende korrosionsbestandighed i 
udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

 

Rund balancebom
PCM80621

Varenr. PCM80621-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 40 cm
Faldområde 14,3 m²
Installationstid (timer) 2,5
Udgravningsmængde 0,06 m³
Betonmængde 0,03 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 33 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
HDG stolpe Livstid
Stolpe 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 %

PCM80621-0901 76,40 3,09 45,80

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

Rund balancebom
PCM80621
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e5ebb87b-33e5-4232-993e-7b66e62d5eec/PCM80621_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fa724c92-13dd-48e1-b5a8-2148e8b87491/PCM80621_Side_EN.jpg
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