
Kullerbyttering är en variant av den klassiska 
lekplatsfavoriten volträcken. Kullerbytteringen 
är oemoståndlig för både barn och deras 
föräldrar, gång på gång. Här kan flera 
användare i olika åldrar och med olika 
förmågor samarbeta och dela upplevelsen. 
Barnen kan hänga i armarna, klättra, gunga, 
träna överkroppen och bålmuskler eller sitta på 

räckena med vänner och umgås, vilket övar 
sociala och emotionella färdigheter. Eller att slå 
en volt. Att slå en volt på Kullerbytteringen 
tränar barnens kroppsuppfattning – dvs. 
förmågan att kunna avgöra och koordinera de 
egna kroppsdelarnas position. Det tränar också 
sinne för balans och rum, vilket är viktigt för att 
kunna röra sig runt i sin omgivning på ett säkert 

sätt.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

6 6 4 6

Kullerbyttering
PCM80821

Artikelnr. PCM80821-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  227x199x210 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
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.

 

Kullerbyttering
PCM80821

Artikelnr. PCM80821-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 198 cm
Säkerhetsområde 23,1 m²
Total installationstid 4,1
Grävdjup (volym) 0,16 m³
Betong (volym) 0,07 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 130 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Varmförzinkat stål 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 %

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

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