
Balanční kladina je skvělou klasikou dětských 
hřišť, která děti láká znovu a znovu. Může 
fungovat jako pojítko hřiště, které spojuje 
aktivity a kamarády. Může také sloužit jako 
místo pro přestávku, poskytovat posezení pro 
děti, které se o něj dělí, nebo pro rodiče či 
pečovatele, kteří potřebují místo, odkud mohou 
pozorovat děti při hře. Když děti balancují přes 

balanční kladinu, nesmírně trénují svou 
rovnováhu. Smysl pro rovnováhu je základní 
motorickou dovedností, která je základem pro 
rozvoj všech ostatních dovedností. Smysl pro 
rovnováhu například umožňuje dětem klidně 
sedět a soustředit se. Zábava při pohybových 
hrách tedy podporuje rozvoj dítěte. Prostornost 
umožňuje dostatečnou sociální interakci a 

kooperativní hru.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Balanční dráha, plochá
PCM80721

Položka č. PCM80721-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  227x15x45 cm
Věková skupina  4+
Kapacita (uživatelé) 2
Možnosti barev n



Hlavní sloupky s ocelovou patkou z žárově 
zinkované oceli jsou k dispozici v různých 
materiálech: Tlakově impregnované sloupky z 
borovicového dřeva. Předem pozinkované 
uvnitř i vně s práškově lakovanými ocelovými 
sloupky s povrchovou úpravou. Bezolovnatý 
hliník s barevně eloxovaným povrchem. 
Greenline TexMade sloupky ze 100% 
postspotřebitelského recyklovaného PE a 
textilního odpadu.

Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované 
bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace 
zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v 
okolním prostředí a bezúdržbovost.

Schody jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu 
HPL o tloušťce 17,8 mm a protiskluzové 
povrchové struktury podle EN 438-6. KOMPAN 
HPL má vysokou odolnost vůči opotřebení, aby 
byla zajištěna dlouhá životnost ve všech 
klimatech. 

 

Balanční dráha, plochá
PCM80721

Položka č. PCM80721-0901

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 40 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

14,4 m²

Celková doba instalace 2,9
Objem výkopu 0,06 m³
Objem betonu 0,03 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 42 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Sloupek 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM80721-0901 90,60 2,91 38,70

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cd862d7b-4236-45f4-9309-9e6414136080/PCM80721_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d78b47e4-29b2-4c14-ba28-b86efd7d85fe/PCM80721_Side_EN.jpg
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