
Sway Alley tiltrækker i høj grad børn til at 
afprøve deres balanceevner. Den vil være en 
succes på legepladsen igen og igen, takket 
være de lydhøre horisontale træstammer. For 
hvert skridt man tager, træner det vigtige 
fysiske færdigheder, som brug af 
balancesansen, spænding af musklerne i 
fødder, ben, core og arme for at justere 

balancen. For mindre trænede bro-gangere 
tilføjer siderne en kærkommen støtte. At gå på 
gyngebroen er også en meget social oplevelse. 
Børnene kan mærke alle de andre børns 
bevægelser på broen takket være de indbyrdes 
forbundne horisontale og vertikale bærekæder. 
Denne funktion bidrager til den fysiske 
udfordring, det er at holde balancen, når man 

passerer broen. Det fremmer desuden 
samarbejde, forhandling, turtagning og 
hensyntagen. Det er vigtige socio-emotionelle 
færdigheder, når man skal finde venner.
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Sway Alley
PCM80921

Varenr. PCM80921-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  121x229x125 cm
Alder  6+
Antal brugere 2
Farvemuligheder n n n 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.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, 
som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det 
består også af en kerne der er fremstillet af 
100% genanvendt affald fra mademballage.

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

TexMade-stolper til balancebaner består af 100 
% genanvendt PE (Polyethylen)- og tekstilaffald.

KOMPANs GreenLine-redskaber er designet 
udelukkende med de mest miljøvenlige 
materialer og med lavest mulige CO2e-
udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler 
af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet 
samt PP-gulve.

Kæder er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet for at 
sikre produktets holdbarhed.

 

Sway Alley
PCM80921

Varenr. PCM80921-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 38 cm
Faldområde 19,8 m²
Installationstid (timer) 7,5
Udgravningsmængde 0,71 m³
Betonmængde 0,38 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 184 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
EcoCore HDPE Livstid
Stolpe 10 år
Kæder 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 %

PCM80921-0901 298,00 2,17 67,90

PCM80921-0950 225,70 1,49 80,80

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))

3 / 05/16/2023 Informationer kan ændres uden varsel.



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Sway Alley
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6d01048b-8683-4c43-89cb-8e72e525bfd1/PCM80921_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a2941277-98ef-46dd-83d6-ccab02c50b20/PCM80921_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

