
Balansbommen är en klassiker på lekplatsen 
som lockar barn om och om igen. Den kan 
fungera som anslutning mellan olika aktiviteter, 
en sittplats för paus tillsammans med vänner 
eller som ett ställe att kunna observera leken 
ifrån. När barn balanserar på bommen tränas 
sinne för balans – en fundamental motorisk 
färdighet som hjälper barnen att t.ex. sitta still 

och koncentrera sig. Rolig fysisk lek stödjer 
barns utveckling. Runt balansbommen finns 
gott om utrymme för social interaktion och 
samarbete.
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Balansbom, rund
PCM80621

Artikelnr. PCM80621-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  227x13x45 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n



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.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

 

Balansbom, rund
PCM80621

Artikelnr. PCM80621-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 40 cm
Säkerhetsområde 14,3 m²
Total installationstid 2,5
Grävdjup (volym) 0,06 m³
Betong (volym) 0,03 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 33 kg
Förankring Ytmonterin

g
a

Nedgrävni
ng

a

Information om garanti
HDG stolpar Livstidsgaranti
Stolpar 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 %

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

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

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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