
Kolbøtteringen er en variant af den store 
klassiske legepladsfavorit, som er en kolbøtte. 
Den er uimodståelig for børn og deres 
forældre. Kolbøtteringen gør samarbejde og 
deling i flere højder sjovt. De rummer plads til 
flere brugere og forskellige alders- og 
færdighedsniveauer. Kolbøtteringen er 
velegnet til en række legeaktiviteter, hvor man 

kan hænge i armene, klatre, svinge, træne 
overkroppen og core-musklerne. Sidde på 
stængerne med venner, dele, bruge social-
emotionelle færdigheder. Eller at kaste sig over 
en kolbøtte. Ved at springe over på 
kolbøtteringen trænes børnenes 
kropsfornemmelse, nemlig bevidstheden om, 
hvor kropsdelene befinder sig, og hvordan man 

koordinerer bevægelser for at mestre 
bevægelser i rummet. Det træner også rum- og 
balancesansen, så barnet bliver i stand til at 
navigere sikkert i sine omgivelser.
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Kolbøttering
PCM80821

Varenr. PCM80821-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  227x199x210 cm
Alder  4+
Antal brugere 6
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.

 

Kolbøttering
PCM80821

Varenr. PCM80821-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 198 cm
Faldområde 23,1 m²
Installationstid (timer) 4,1
Udgravningsmængde 0,16 m³
Betonmængde 0,07 m³
Forankringsdybde 85 cm
Fragtvægt 130 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
Stolpe 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år

2 / 05/16/2023 Informationer kan ændres uden varsel.



Bæredygtighed

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

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM80821-0901 322,20 3,33 46,60

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/$web/prod/13932984-a0fd-49c6-8dcd-692a55dda801/PCM80821_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6e68fa73-a2fa-45b2-8ba4-2fcedd07aa6e/PCM80821_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

